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ค ำน ำ 
  

 การพัฒนาส านักวิทยบริการการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ผ่านมาได้อาศัยแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๐ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด แต่
เนื่องจากแผนดังกล่าวเป็นแผนระยะยาวที่ใช้มาเป็นระยะเวลานาน เมื่อสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงไป จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้มีความสอดคล้องทันต่อแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ความเปลี่ยนแปลง ด้านสังคมวัฒนธรรม โครงสร้างประชากร พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ตลาดแรงงาน โครงสร้างเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ฯลฯ   อีกทั้ง
สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ด้านบุคลากร การเงินการงบประมาณ การ
บริหารจัดการ โครงสร้างหน่วยงานภายใน เป็นต้น   

ดังนั้น ส านักวิทยบริการการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก อีกทั้ง มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒-
๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของส านักวิทยบริการฯ ในยุคสังคมดิจิทัล  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการการและเทคโนโลยีจะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน เพ่ือ
สามารถแปลงสู่แผนปฏิบัติการรายปีของหน่วยงาน และการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  
 

 
 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา  กูลรัตน์  
                               ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สำรบัญ 
                    หน้า 

 
ความเป็นมาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      ๑ 
ปรัชญา             ๑ 
วิสัยทัศน์            ๑ 
พันธกิจ             ๒ 
วัตถุประสงค์            ๒ 
เป้าประสงค์            ๒ 
อัตลักษณ์            ๓ 
ขอบข่ายการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๓ 
โครงสร้างการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๔ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (๒๐ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙        ๕ 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔     ๗ 
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔   ๘ 
ภาคผนวก   
    ภาคผนวก ก แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒          ๑๖ 
    ภาคผนวก ข แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑          ๑๗ 
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 ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลเบื้องต้นของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ควำมเป็นมำของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เดิมเรียกว่าห้องสมุดวิทยาลัย
ครูสุรินทร์  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙   ที่บ้านพักอธิการบุญจิตต์ชูทรงเดช  ซอยแป๊ะตี๋  
ถนนธนสาร  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีอาจารย์บรรณารักษ์  ๑  คน  คือ  นายสุรพล  
ฤกษ์ส าเร็จ  ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนที่  ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๑๙  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙  ย้ายไปที่
อาคารไม้ของวิทยาลัยเกษตรกรรม  วิทยาเขตสุรินทร์  (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยา
เขตสุรินทร์)  เนื่องจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ยังไม่มีอาคารเรียน  จึงต้องอาศัยอาคารเรียนเกษตรกรรมเรียน  ต่อมา 
พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้ย้ายมาที่อาคารเรียนชั่วคราวใกล้หอพักนักศึกษาอาคารเรียนโปรแกรมวิชาดนตรีและนาฏศิลป์  
พ.ศ. ๒๕๒๓  ย้ายมาอยู่ที่อาคารเรียน ๒  และย้ายไปที่อาคารหอสมุด  เป็นอาคารเอกเทศ  ปัจจุบันคือ อาคาร
องค์การนักศึกษาและส านักกิจการนักศึกษา พ.ศ.๒๕๓๘  ย้ายอาคารหอสมุดมาที่อาคาร ๒๗ ส านักวิทยบริการ 
อยู่ตรงข้ามอาคาร ๑ มีทั้งหมด  ๔ ชั้น 

ช่วงปี  ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔  ส านักวิทยบริการฯ มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ  งาน
วิทยบริการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์  ศูนย์ภาษา  และศูนย์ประเทศเพ่ือนบ้านศึกษา จากนั้น 
ปี ๒๕๕๕  ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ย้ายไปสังกัดส านักงานอธิการบดีและศูนย์ภาษา ศูนย์ประเทศเพ่ือนบ้านศึกษาสังกัด
สถาบันเอเชียศึกษา    

ปี ๒๕๕๙  ศูนย์ภาษา ย้ายจากสังกัดสถาบันเอเชียมาสังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ในวาระการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทและภารกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์  ภายใต้การบริหารงานภายใน ซึ่งประกอบด้วย ๔ งาน  ดังนี้  งานบริหารทั่วไป  
งานวิทยบริการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ภาษา  เพ่ือให้การบริหารงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามพันธกิจและขอบข่ายการบริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ปรัชญำ 

แหล่งบริการวิชาการ  ผสานเทคโนโลยี   
ภาษาทวีภูมิปัญญา  พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน ์ 

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี  สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย   
การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและ 
หลักธรรมาภิบาล 
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พันธกิจ 

๑. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร  การเรียนการสอน การวิจัย   
การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๓. จัดหา  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ สู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย   
การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ๒. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล สนับสนุนการเรียน  การสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
   ๓. เพ่ือจัดหา พัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ๔. เพ่ือบริหารจัดการระบบสารสนเทศสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน  
การวิจัย  การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   ๕. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
มหาวิทยาลัย 
 
เป้ำประสงค ์

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ 
๒. มีความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกระดับท้องถิ่น 
๓. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๔. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล   
๕. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนการบริการวิชาการ  การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
    เป็นส าคัญ 
๗. อนุรักษ์  สืบสาน และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น   
๘. บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
๙. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  
       คุณธรรม น าความรู้ สู่สัมมาชีพ 
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กำรติดต่อประสำนงำน 

       ที่ตั้ง 
        อาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  เลขที่  ๑๘๖  
หมู่ ๑  ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

        หมำยเลขโทรศัพท์ 
        โทรศัพท ์๐๔๔-๗๑๐-๐๕๒ (ส านักงานผู้อ านวยการ)  
                  ๐๔๔-๗๑๐๐๔๗ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)  
                  ๐๔๔-๐๔๑๕๔๑ (ศูนย์ภาษา) 
        เว็บไซต์   https://arit.srru.ac.th 

        อีเมล ์: arit@srru.ac.th 
 

ขอบข่ำยกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ      
     ๑. งำนบริหำรงำนทั่วไป  

๑.๑ ธุรการและสารบรรณ 
๑.๒ การเงินและงบประมาณ 
๑.๓ พัสดุ 
๑.๔ วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๖ อาคารและสถานที่ 
๑.๗ บริหารงานบุคคล 
๑.๘ การประชุมและเลขานุการ 

   ๒. งำนวิทยบริกำร 
๒.๑ การบริหารส านักงานวิทยบริการ 
๒.๒ การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
๒.๓ การบริการและส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ 
๒.๔ การวิเคราะห์ระบบและจัดการฐานข้อมูล 

๓. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๓.๑ การบริหารส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๒ การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
๓.๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อดิจิทัล  
๓.๔ การฝึกอบรมและบริการวิชาการ 

๔. ศูนย์ภำษำ 
 ๓.๑ การบริหารส านักงานศูนย์ภาษา 

๓.๒ การพัฒนาทักษะด้านภาษาและเครือข่าย 
๓.๓ การบริการวิชาการด้านภาษา 

 

https://arit.srru.ac.th/


๗ 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมำยเหตุ  *  ๑.ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก หน้า ๗๘  ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  

* ๒.ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ง หน้า ๒๖ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ประกาศกฎกระทรวงศึกษาการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙  

* ๓. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและให้มีส่วนราชการหรือหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๑ หน้า ๓๔๘ 
ประมวลกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔   

** ๔. มติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  
 

อธิกำรบดี 

รองอธิกำรบดี 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

คณะกรรมกำรบรหิำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสนสนเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  
ฝ่ำยภำษำ 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
ฝ่ำยวิทยบริกำร 

 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

งำนบริหำรงำนทั่วไป งำนวิทยบริกำร 

- ธุรการและสารบรรณ 
- การเงินและงบประมาณ 
- พัสด ุ
- วิเคราะห์นโยบายและแผน 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- อาคารและสถานที ่
- บริหารงานบุคคล 
- การประชุมและเลขานกุาร 

  

 

- การบริหารส านกังานวิทยบริการ 
- การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
- การบริการและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 
- การวิเคราะห์ระบบและจัดการฐานข้อมูล 
  

 

 

 

 

 

 

- การบริหารส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 
- การฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
    

 

 

 

 

- การบริหารส านักงานศูนย์ภาษา 
- การพัฒนาทักษะด้านภาษา 
  และเครือข่าย 
- การบริการวิชาการด้านภาษา 
 

 

 

 

งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ศูนย์ภำษำ 



๘ 
 

ส่วนที่ ๒  
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ) ๒๕๖๐  – ๒๕๗๙) 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ . ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การ
พัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพ
ชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม   

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

“ 
    มั่งคั่ง 

  

ควำมม่ันคง 

    ๑ 

๒ 

๓ 

๔ ๔ 

๕ 

๖ 

กำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
 

ในกำรแข่งขัน 

กำรพัฒนำและ 

เสริมสร้ำงศักยภำพคน   

กำรสร้ำงโอกำส 
ควำมเสมอภำคและ 

gmjkเทำ 
เทียมกันทำงสังคม 

กำรสร้ำงกำรเต ิบโตบน 

คุณภำพชีวิตที่เป ็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม 

กำรปรับสมดุลและพัฒนำ 

ระบบกำรบริหำรจัดกำร 

กำรภำครัฐ 

 



๙ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
๑. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  

๑.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ  
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

๒. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม  
๒.๑ การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
๒.๒ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม

และท่ัวถึง  
๒.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  
๓. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

๔. ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
๔.๑ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น

ธรรม  
๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๔.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

๕. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่งและยั่งยืน  
๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ๒  
๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง

การทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
๕.๓ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ

เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  



๑๐ 
 

๕.๔ การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย
ในเขตทางทะเล  

๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
๖. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมำภิบำลใน
สังคมไทย  

๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย  เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
๗. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์  

๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน  
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
๗.๖ การพัฒนาระบบน้าประปา  

๘. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๘.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

๙. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ  
๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
๙.๒ การพัฒนาเมือง  
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

๑๐. ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ  
๑๐.๑ ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้า

และบริการของไทย  
๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ

อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออานวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

 
 
 
 

 



๑๑ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๑ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement)  
                              เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘  พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรยีนต้นแบบและเป็นแหล่ง 
                               ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
      
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔       
        จากการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ และมีการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรภายในทุกระดับทั้งองค์กร พิจารณาเลือกยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
ส านักวิทยบริการฯ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement)  
                    เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล 

  
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลเพ่ือประสิทธิภำพและ 
                    ควำมยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคุณภาพการ
บริหารจัดการในระดับมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) มี
ธรรมาภิบาล และมีแนวทางการหารายได้เพ่ือการพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (จัดโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันลดการท างานที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงเน้นความส าเร็จของงาน) 

มำตรกำร 
   ๑. ทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเพื่อลดความซ้ าซ้อน

และสร้างความเข้มแข็ง เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
   ๒. ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม

และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
   ๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่

กระทบต่อคณะ/มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 



๑๒ 
 

   ๔. ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบตรวจสอบประสิทธิภาพ (Performance Audit) 

   ๕. เพ่ิมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในองค์กร บุคลากร 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย 

   ๖. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นคนของพระราชา (ราชภัฏ) และความซื่อสัตย์สุจริต 

      ตัวช้ีวัด  
          ๑. ระดับคุณภาพการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

         ๒. ปรับปรุงกระบวนการท างานของทุกภารกิจหลักของส านักวิทยบริการฯ โดยให้สามารถลด
ขั้นตอนที่ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐    

        ๓. มีรายงานการบริหารความเสี่ยงครบทุกหน่วยงาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร 
  มำตรกำร 

      ๑. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถจูงใจบุคลากรให้มีก าลังใจที่จะท างานด้วยความทุ่มเท
ให้กับส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย 

๒. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะของบุคลากรที่สอดคล้องกับบทบาทในหน้าที่ของแต่ละ
ต าแหน่งและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย 

๓. พัฒนาบุคลการสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการท างานเพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัย    
เพ่ือพัฒนางานประจ า (R to R) และการวิจัยระดับส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัย 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลกรสายสนับสนุนพัฒนาตัวเองเข้าสู่ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 ตัวช้ีวัด   
         ๑. มีระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพที่ดีและได้มำตรฐำน 
  มำตรกำร 

         ๑. พัฒนาระบบบริหารและระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีข้อมูล
ที่เพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

    ๒. บูรณาการระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจ า ด าเนินการ 
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ต่ า 

    ๓. น าเอากระบวนการ PDCA มาใช้ในการท างานเพ่ือเป็นกลไกเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ  
การประเมินผล และการน ากลับไปปรับปรุงงานประจ าอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 
    ๑. มีระบบสารสนเทศระบบการประกันคุณภาพ 
    ๒. ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพจากทุกหน่วยงาน อยู่ในระดับดีมาก 
 



๑๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ จัดระบบแผนและงบประมำณให้มีประสิทธิภำพ 
มำตรกำร 
   ๑. ควบคุมและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ภายใต้

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณที่ดี 
   ๒. จัดระบบและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
       ๓. จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระยะ ๕ ปี เพื่อให้การจัดท าค าของบประมาณ

ประจ าปีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาส านัก 
ตัวช้ีวัด 

   ๑. มีระบบและแนวทางการบริหารงานเงินงบประมาณเงินรายได้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
   ๒. การวางแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างระยะ ๕ ปี ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของมหำวิทยำลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภำรกิจ  
เป้ำประสงค์ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
                  ที่เก้ือหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และการท างานที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ 
                  เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย 
     กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนำพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและสะอำด 

   มำตรกำร 
      ๑.๑ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของ

นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
      ๑.๒ จัดท าแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน อาทิ แผนการจัดการขยะและน้ า

เสีย แผนการอนุรักษ์พลังงาน แผนการอนุรักษ์น้ า แผนการปกป้องรักษาระบบนิเวศน์และธรรมชาติภายใน
มหาวิทยาลัย แผนด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับอาคารต่าง ๆ 
             ตัวช้ีวัด  
        ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย  
ร้อยละ ๗๕ 
       
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ให้มีประสิทธิภำพ มีควำมม่ันคง และปลอดภัย 

   มำตรกำร  
       ๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพในการบริการทั้งด้าน Security, Cloud 

Platform และ ประสิทธิภาพของโครงข่าย ICT โดยเฉพาะระบบ WIFI ให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งมหาวิทยาลัย 
       ๒. พัฒนาเครือข่าย/ระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหาร ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงานวิจัย ระบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

        ๓. พัฒนาระบบ ICT เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และนวัตกรรมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ 
      
 



๑๔ 
 

  ตัวช้ีวัด 
    ๑. มี Wifi ประสิทธิภาพสูงให้บริการครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย 
    ๒. มีแอพพลิเคชั่นครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญ 

          ๓. มีการพัฒนาระบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ไม่น้อยกว่า ๒ ระบบ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำควำมเข้มแข็งด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 เป้ำประสงค์ : บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มี
จรยิธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมท างานหรือศึกษาต่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข 
และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับการเรียนรู้ตลอด   
   มำตรกำร 
    ๑. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองมาก

ขึ้น ด้วยการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้เสมือนที่ผสมผสานกับการเรียนรู้ออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
    ๒.เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนในการเปลี่ยนรูปแบบของห้องเรียนเพ่ือใช้

ห้องเรียนเป็นแบบเรียนรู้จริง การจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผ่านเครื่องมือ
แห่งการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่ เช่น Google Apps for Education และอาจารย์มีความเข้าใจในกระบวนการ 
Smart Teaching 

   ๓. พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long 
Learning) และสามารถพัฒนาเป็นรายวิชาออนไลน์ที่รองรับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย(Massive Open Online 
Courses, MOOCs) 

  ๔. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ใหม่ 
(New Learning Paradigms) 

   ตัวช้ีวัด 
         ๑. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจส านักวิทยบริการฯ  ร้อยละ ๘๕ 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนำแหล่งเรียนรู้ )Learning Space) ในมหำวิทยำลัย    
     มำตรกำร 
      ๑. ปรับปรุงระบบกายภาพของส านักวิทยบริการฯ  ให้มีบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่

สนับสนุนการเรียนรู้ มีพ้ืนที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Education) สร้างแรงบันดาลใจ 
      ๒. พัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศที่เข้าถึงได้สะดวกตามมาตรฐานสากล 

จัดหาหรือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

      ๓. ปรับปรุงส านักวิทยบริการฯ ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส าคัญของนักศึกษา บุคลากร และ
ชุมชน รวมถึงนักศึกษา/นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

      ๔. จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อดจิิทัลเพ่ือการเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ (Production House) 
     



๑๕ 
 

    ตัวช้ีวัด  
         ๑. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจส านักวิทยบริการฯ  ร้อยละ ๘๕ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวทิยำลัยกับสังคม )University Social Engagement)  

                     เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยนื 
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ เป็นที่พ่ึงทางด้านวิชาการของ
สังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา เพ่ือ
การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ให้บริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บน
พ้ืนฐานความพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มำตรกำร 
     ๑. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้ใน

ชุมชน 
ตัวช้ีวัด    
     ๑. ความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๗  พัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเปน็สำกล 
เป้ำประสงค์ : มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ 
บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ 
       กลยุทธ์ที่ ๒ เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพ่ือเข้าสู่อาเซียนและสากล 

มำตรกำร 
  ๑. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาท้ังการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เช่น TOEIC, TOEFL เป็นต้น 

  ๒. พัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ภาษา และวิถีชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกับประชาคมโลกอย่างสันติ 

  ๓. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ๔. สนับสนุนให้คณะวิชาจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมของสมาคมวิชาชีพ

นานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวิชาชีพ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 
   ๕. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัด 
    มีกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ ๓ กิจกรรม 
 
 
 
  
 



๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก   
แผนท่ียุทธศำสตร์ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 



๑๘ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 แผนทียุ่ทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กลยุทธ์ท่ี 3 ให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
 มำตรกำร  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดต้ังแหล่ง
เรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
หรือองค์ความรู้ในชุมชน 

  
 

 

 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนส าหรับ
การเรียนรู้ตลอด   
  มาตรการ  

 1. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการสอนไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองฯ 
2. เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจกับอาจารย์
ผู้สอนในการเปลี่ยนรูปแบบของห้องเรียนฯ  
3.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ท่ี
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดฯ 

4. ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ฯ 

กลยุ ทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ( Learning Space) ใน
มหาวิทยาลัย   
  มาตรการ 

  1. ปรับปรุงระบบกายภาพของส านักวิทยบริการฯ ให้มี
บรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนรูฯ้  
2. พัฒนาเทคโนโลยีท่ีรองรับการจัดการทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเข้าถึงได้สะดวกตามมาตรฐานสากลฯ  

  3. ปรับปรุงส านักวิทยบริการฯ ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ด้วยตนเองฯ 

 4.จัดต้ังหน่วยผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ฯ 
 

 

"มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสูชุ่มชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล” 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร (จัด
โครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันลดการท างานที่ไม่ใช่ภารกิจโดยตรงเน้นความส าเร็จ
ของงาน) 
มำตรกำร 1. ทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กรฯ 
2. ทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ 
3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจ  
4. ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพฯ 
5. เพิ่มช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นฯ 
6. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม ฯ  

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและเพิ่ม
ขีดความสามารถของบุคลากร 

มาตรการ 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถฯ 

2. พัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะฯ 

3.พัฒนาบุคลการสายสนับสนุนฯ   
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลกรสายสนับสนุนฯ  
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐาน  

   มำตรกำร  1.พัฒนาระบบบริหารและระบบฯ   
    2. บูรณาการระบบการประกันคุณภาพฯ   
    3.น าเอากระบวนการ PDCA มาใช้ในการท างาน 

กลยุทธ์ท่ี 6 จัดระบบแผนและงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ 
มำตรกำร  1. ควบคุมและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
ฯ   

  2. จัดระบบและแนวทางการบริหารงบประมาณฯ  
  3. จัดท าแผนความต้องการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างฯ  

กลยุทธ์ท่ี 1 : เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และ
คณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล 
มำตรกำร  
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งการ
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาเข้า
ทดสอบสมรรถนะศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามเกณฑ์
มาตรฐานต่าง ๆ เช่น TOEIC, TOEFL เป็นต้น 
2. พัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา และวิถีชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกับประชาคม
โลกอย่างสันติ 
3. ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน 
4. สนับสนุนให้คณะวิชาจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้คณาจารย์
เข้าร่วมของสมาคมวิชาชีพนานาชาติ โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
วิชาชีพ การศึกษาดูงานในต่างประเทศ 

   5. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ และเทคนิคการเรียนการ
สอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

 

6. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศ 

 

 6.ปรับโครงสร้าง
องค์กรและระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

 

3. พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต 
 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทาง
วิชาการ เป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหา
และตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่าง
เหมาะสมและทันต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม 
มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมท างาน
หรือศึกษาต่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมี

ความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีคุณภาพการบริหาร
จัดการในระดับมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มี
ผลสัมฤทธ์ิสูง ( High performance organization) มี
ธรรมาภิบาล และมีแนวทางการหารายได้เพื่อการ
พึ่งตนเองได้มากข้ึน 

 
 

1. การปรับโครงสร้าง
องค์กรและระบบการ
ตรวจสอบภายใน 

2. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศ 

3. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้าน
วิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากรและ
นักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ 
 

 

7.พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล  

 

5 พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม (University Social Engagement)  
                     เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

 

 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. รวบรวม พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย  

 

1. โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ **นงนุช/พัชร ี
2. โครงการจัดช้ือวารสารฯ**สมโภชน/์บุณยนุช 
3. โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ**ศุกร์ภานาถ  
4. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด **พัชร/ีสมโภชน ์
5. โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ **
ส าอาง/พัชร ี
6.โครงการงานข้อมูลท้องถ่ินจังหวัดสุรินทร์/สนอง 
7.หอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรืฯ/สุนันทนี  
8. โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย 
(TDC)**อภิญญา/สุธาสินี/ลัทธวรรณ  
9 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลย*ี*สุภาษิต/
โกสินทร์/โกสิน 
10.ค่าบริการอินเทอร์เน็ต**นั ชวนันทน ์
11.ค่าเช่าซอฟแวร์ลิขสิทธ์ิ**นั ชวนันทน ์
12.ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทักษะทางภาษา/จ ารัส 
 

1. โครงการบริการวิชาการตามพระราโชบายฯ**เดชาธร   
 
 

 1.พัฒนาทักษะด้านภาษาส าหรับนักศึกษาและบุคลากร/นาฎยา  
2.พัฒนาแบบทดสอบทางภาษาส าหรับนักศึกษาฯ/เสาวภาคย์    
3.ทดสอบสมรรถนะด้านภาษาส าหรับนักศึกษาฯ /นาฎยา 
4. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทักษะทางภาษา/จ ารัส 
 
 

 
1. โครงการบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ**จรัสศร/ีพรพิมล 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร** จินดา 
3. โครงการด าเนินงานประกันคุณภาพ**จรัสศรี /ปพิชญา 
4. โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ **พรพิมล /วรณัน/เนาวรัตน์/วีนา/รัศมี 
6. โครงการค่าสาธารณูปโภค**จินดา 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน เป็น
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีเกื้อหนุนให้
เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ และ
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียน
ท่ีมหาวิทยาลัย 

 

   
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและสะอาด 
มาตรการ 
1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ฯ 
2.จัดท าแผนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย 
  มาตรการ 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT  
 2. พัฒนาเครือข่าย/ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจฯ    
3. พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ฯ 

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้
สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ 

 

 1.ปฏิรูประบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน 

 
 

 

 



๑๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
แผนท่ียุทธศำสตร์ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 
 



๒๐ 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 แผนทียุ่ทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  

กลยุทธ์ที่ 1 : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นศูนย์กลำง
สนับสนนุด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ภำษำ และทรัพยำกรสำรสนเทศ เพื่อ
ให้บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนและท้องถิ่น 
มำตรกำร 
   1) สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมของท้องถิ่นและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2) สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
   3) สนับสนุนพัฒนาเครือข่ายความมือกับหน่วยงานในพ้ืนที ่
   4) สนับสนุนและบูรณาการการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
   5) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และให้บริการตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2 :  พฒันาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น 
มำตรกำร  
    1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่ให้บริการของชุมชนและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี นวัตกรรมและสำรสนเทศแก่ชุมชนท้องถิ่น 
มำตรกำร 
   1) สนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในพ้ืนที ่
   2) สนับสนุนการบูรณาการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานอ่ืนขอ 
งมหาวิทยาลัยเพ่ือเผยแพร่สู ่ชุมชน 
   3) มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการและตอบสนองต่อ 
ความต้องการของชุมชนสังคม 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดี 

มำตรกำร 
 1) มี (ร่าง) แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสน 
เทศและการสื่อสาร 
 2) พัฒนาห้องสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
 3) จัดสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาดและสุขอนามัยท่ีดีให้บุคลากร 
และผู้ใช้บริการ 
 4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดี 
  5) สนับสนุนระบบการประหยัดพลังงาน 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำทรัพยำกรบุคคลระบบสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
มำตรกำร 
   1) พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร   
   2) ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีดี 
   3) สร้างความผาสุกในสถานท่ีท างาน  
   4) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่บุคลากร  
กลยุทธ์ที่ 3 กำรเงิน งบประมำณและกำรจัดสรรมำตรกำร 
1) มีระบบบริหารจัดการงบประมาณและระบบการเงินการคลังให้โปร่งใส  
   และมีประสิทธิภาพ  
2) มีระบบติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและรายงานผลด้านการเงินการคลัง  

      อย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที่ 4 ระบบบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมาภิบาล 
มำตรกำร 
   1) มีระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
   2) มีโครงสร้างและการบริหารจัดการชัดเจน 
   3) มีระบบการสื่อสารสร้างความเข้าใจในองค์กรอย่างทั่วถึง 
   4) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  

5) มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
6) สนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดความคุ้มค่า 
7) มีระบบตรวจสอบและประเมินองค์กรและผู้บริหารทุกระดับ  
8) มีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
9) มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก 
มหำวิทยำลัย 

 

"มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างทักษะภาษาและบริการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสูชุ่มชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล” 

กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนต าแหน่งอาจารย์เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
มำตรกำร ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มี
จรรยาบรรณและจิตวิญญาณของการให้บริการ 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้เข้าสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 
มำตรกำร     

1) ก าหนดแผนพัฒนาอัตราก าลังคน 
2) การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 
3) การใช้กระบวนการจัดการความรู้ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3  สร้างระบบการบริการนักศึกษาอย่างมี 
                คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4  บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 5  ดูแลสวัสดิการอาจารย์และบุคลากร 

    
 

กลยุทธ์ท่ี 1 : สนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
มำตรกำร 
1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณี

ไทยและวัฒนธรรมท้องถ่ินต่างๆ 
2) เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินและ

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

6. การพัฒนาการบริหาร
จัดการและระบบสารสนเทศ 

 

 6.ปรับโครงสร้าง
องค์กรและระบบ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ 

 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ 
ด้วยเทคโนโลยีและธรรมาภิบาล 
 

2. มีความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับหน่วยงานท้ังภายใน 

    และภายนอกระดับท้องถ่ิน 

8.บริการวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน 

 

 

1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีเสถียรภาพ 

 

 

 

5.พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้อง 

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
9.พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. การปรับโครงสร้าง
องค์กรและระบบการ
ตรวจสอบภายใน 

2. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศ 

3. พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

7.อนุรักษ์  สืบสาน และเผยแพร่
สารสนเทศท้องถิ่น   
 

 

5.ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

 

4. บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน 

 

 

1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร สู่มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
3. รวบรวม พัฒนา และบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
4. บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและมหาวิทยาลัย  

 

1. โครงการจัดหาและบ ารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ **นงนุช/พัชร ี
2. โครงการจัดช้ือวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและวัสดุเตรียม**สมโภชน/์บุณยนุช 
3. โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศและการจัดการความรู้สู่บุคลากร**ศุกร์ภานาถ/เดชาธร     
4. โครงการสัปดาห์ห้องสมุด **พัชร/ีสมโภชน ์
5. โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ **ส าอาง/พัชร ี
6. โครงการครุภัณฑ์ประกอบอาคารส านักวิทยบริการฯ **สุภาษิต/พรพิมล 
7. โครงการส่งเสริมบุคลากรสู่มืออาชีพ**จรัสศร ี
8. โครงการเปิดขยายระยะเวลายืมฯ **สุธาสินี/ลัทธวรรณ 
9. โครงการแสตมป์รักการอ่าน**ลัทธวรรณ/พัชร ี
10.โครงการเพิ่มเวลายืมขยายเวลาเรียนรู*้*สุธาสินี/ลัทธวรรณ 
11.โครงการ Book Delivery**ลัทธวรรณ/สุธาสิน ี
12. โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (TDC)**อภิญญา 
 

1. โครงการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายห้องสมุดสู่ชุมชน**เดชาธร /ลัทธวรรณ 
2. โครงการช าระค่าบริการระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย**นั ชวนันทน์ 
3. โครงการจัดหาครุภัณฑ์รองรับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ** สุภาษิต/โกสิน สนั่นนาม 
5. โครงการช าระค่าบริการอินเทอร์เน็ต**นั ชวนันทน/์สุภาษิต  
6. โครงการอบรมบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ *โกสินทร์/จ ารัส/ โกสิน สนั่นนาม 
7.โครงการจัดหาวัสดุรองรับการปฏิบัตงิานเทคโนโลยีสารสนเทศ**นั ชวนันทน ์  
8. โครงการเช่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ ๑ ปี Microsoft **โกสินทร์ มีชูสิน/นั ชวนันทน ์  
9.โครงการช าระค่าบริการหมายเลข ISDN และโทรศัพท์ส านักงาน **นั ชวนันทน์/จินดา 
10. โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร บุคคลทั่วไปด้านภาษา** อ.ภาณุวัฒน์/นาฏยา /เสาวภาคย์ 
11.โครงการบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางภาษา**เสาวภาคย์ /จ ารัส/นาฎยา 
10.โครงการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษา**จ ารัส/เสาวภาคย ์
 
 

 1. โครงการหอจดหมายเหตุ* สุนันทนี 
 2. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เช่น  
     สงกรานต์ ปีใหม่ แซนโฎนตา เป็นต้น  **  
     สนอง/ทัศวรรณ/ จินดา/ปพิชญา  

1. โครงการบริหารงานส านักงานผู้อ านวยการ**จรัสศร/ีพรพิมล 
2. โครงการพัฒนาบุคลากร**จรัสศร/ีจินดา 
3. โครงการด าเนินงานประกันคุณภาพ**จรัสศรี/พัชรี/สุภาษิต/ 
4. โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ **พรพิมล/นั ชวนันทน์/เสาวภาคย์/นงนุช 
6. โครงการค่าสาธารณูปโภค**จินดา 

 

3. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ให้มีความพร้อมท่ีจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4.พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากร  
   สู่มาตรฐานสากล   
5. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับ 
   หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  สนับสนุนการบริการวิชาการ   
   การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 

   
 

กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีดี 
มำตรกำร  
   1) จัดให้มีสื่อการเรียนการสอนเน้นผลผลิตของ 
       การเรียนรู้  (Productive  Learning)     
กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
 มำตรกำร  
    1) มีแหล่งให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้  

  
 

2.สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

ที่มีมาตรฐานทันสมัย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ  

 

1. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
    สู่มืออาชีพ    

 

 

 

 


