แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมาของแผนปฏิบัติราชการ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 บั ญ ญั ติ ใ ห้
คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีโดย
จัดทาเป็นแผน 4 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการ
บริห ารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ส่ วนราชการจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้องกับแผนบริ หารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดย
ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี มีดังนี้
1. นโยบายในการปฏิบัติราชการ
2. เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
3. ระยะเวลา งบประมาณที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
4. ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้
มาตรา 76

มาตรา 13

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
คณะรัฐมนตรีต้องจัดทาแผนการบริห ารราชการแผ่นดิน เพื่อแสดงมาตรการและ
รายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ง
จะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ในการบริห ารราชการแผ่ นดิน คณะรัฐ มนตรีต้องจัดให้ มีแผนการตรากฎหมายที่
จาเป็นต่อการดาเนินตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สานั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่ งชาติ และส านั ก งบประมาณ ร่ว มกั น จั ด ท าแผนการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่ง
แล้ ว ให้ มีผ ลผูกพัน คณะรัฐ มนตรี รัฐมนตรี และส่ วนราชการ ที่จะต้องดาเนินการจัดท า
ภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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มาตรา 14

มาตรา 16

มาตรา 17

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทาเป็นแผน สี่ปี
โดยน านโยบายของรั ฐ บาลที่ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภามาพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ
แนวนโยบายพื้น ฐานแห่ งรัฐตามบทบัญญั ติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย และ
แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับ การ
กาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละ
ภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ จะต้องใช้ ระยะเวลาการ
ดาเนินการ และการติดตามประเมินผล
ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผนสี่ปี
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรค
สองแล้ ว ให้ ส านั กงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบั ติงานให้ บรรลุ ผ ล
สาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้
รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกาหนดให้ ส่วนราชการต้องจัด ทา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณให้สานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันกาหนด
แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการ
ที่ต้องจัดทาตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทา
แผนจนเกินสมควร

รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญ โดยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ
จาแนกเป็น 11 ด้าน เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้ มกันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557
ดังนั้น สานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.
2560 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
ของสานักวิทยบริการฯ และของมหาวิทยาลัย ตามมิติภารกิจ มิติพื้นที่และมิติวาระตามผลผลิต ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
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เพื่อ ให้การดาเนิน งานตามภารกิจของสานัก วิทยบริการฯ เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย สานัก
วิทยบริการ ฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2560 ตามภารกิจของหน่วยงานและที่
ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25602564 ของมหาวิ ทยาลั ย และตามมิ ติ ภารกิ จ ส านั กวิทยบริการฯ ที่ มี ความเชื่ อมโยงกั บแผนยุ ทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัย
การแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติของสานักวิทยบริการฯ นั้นเป็นกระบวนการหนึ่งใน
การบริหาร โดยสานักวิทยบริการฯ มีแนวทางที่สาคัญ คือ ให้หน่วยงานระดับกอง สานักงานผู้อานวยการ ศูนย์
บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทาแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
สานักวิทยบริการฯ โดยหน่วยงานดังกล่าวจะต้องกาหนดโครงการ ผลผลิตกิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ
และผู้รับผิดชอบแต่ละพันธกิจหลัก รวมทั้งความต้องการทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยนอกจากนี้สานักวิทยบริการฯ ได้
มีการให้หน่วยงานระดับกองสาเสนอความต้องการ และความจาเป็นในการนาเสนอโครงการ กิจกรรมเพื่อให้
ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารและพันธกิจของหน่วยงานและพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่สานักวิทยบริการฯ
เป็นเจ้าภาพหลักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดตามตัวชี้วัด
การกากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงานและความส าเร็จขององค์ กรนั้ น ส านักวิท ย
บริการฯ จัดให้มีการติดตามต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ ทุกเดือน การจัดทาปฏิทิน
การดาเนินงานของหน่วยงาน การประชุมเฉพาะกิจเร่งด่วน การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ทุกไตรมาส (4 ไตรมาส) ส่ งผ่ านกองนโยบายและแผนเพื่อรายงานผลการดาเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้สานักวิทยบริการฯ ยังต้องรับการประเมินผลการประกันคุ ณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยทั้งในระดับกอง และระดับสานัก

นโยบายสาคัญของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่สาคัญ โดยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ
จาแนกเป็น 11 ด้าน เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 ดังนี้
1. นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2. นโยบายการรักษาความมั่งคงของรัฐและการต่างประเทศ
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิ จัยและการ
พัฒนา และนวัตกรรม
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9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายดังกล่ าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาจะมีภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนโยบายข้อ 4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
นโยบายที่ 4 นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มี
รายละเอียด ดังนี้
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรีย นรู้ โดยเน้ น การเรีย นรู้เพื่อสร้างสั มมาชีพ ในพื้นที่ ลดความเหลื่ อมล้า และพัฒ นากาลั งคนให้ เป็น ที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
4.2 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การมีคุ ณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
4.3 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ผู้สอนที่มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยครู ห รื อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง เช่ น การเรี ย นทางไกล การเรี ย นด้ ว ยระบบ
อีเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
4.4 อนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
และความเป็นไทย นาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
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4.5 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้ างสรรค์ งานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เป็ น สากล เพื่ อ เตรีย มเข้ าสู่ เสาหลั ก วัฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
นอกจากนโยบายข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังมีส่วนร่วมในการดาเนินนโยบายด้าน
อื่นอีก คือ นโยบายที่ 2 นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 8 นโยบายการ
พัฒ นาและส่ งเสริมการใช้ป ระโยชน์ จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒ นา และนวัตกรรม และ
นโยบายที่ 10 การส่ งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 2 นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
2.1 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นพหุสังคม
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้ านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได้
นโยบายที่ 7 นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
การรวมตั ว เป็ น ประชาคมอาเซี ย นซึ่งจะมี ผ ลใช้ บั งคั บ อย่ างเต็ ม ที่ ณ สิ้ น ปี 2558 จะเกิ ด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งดาเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้านระเบียบ การอานวยความ
สะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาทและการ
ใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาว
ไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน
7.1 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน
วิช าชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณ วุฒิ วิช าชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคานึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8
กลุ่ม ที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน
นโยบายที่ 8 นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
รัฐบาลให้ความสาคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การ
ผลิตและบริการที่ทันสมัยดังนี้
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8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรับต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นที่มี
ระดั บ การพั ฒ นาใกล้ เคีย งกัน และจั ด ระบบบริห ารงานวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัต กรรมให้ มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน
8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ การผลิ ต ก าลั งคนในสาขาที่ ขาดแคลน การ
เชื่ อมโยงระหว่างการเรี ย นรู้ กับ การท างาน การให้ บุ คลากรด้ านการวิจั ยของภาครัฐ สามารถไปท างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
8.3 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ด้าน
การวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สาคัญในการต่อยอด สู่การใช้เชิง
พาณิ ช ย์ ของภาคอุต สาหกรรมให้ มีค วามพร้อ ม ทั น สมั ยและกระจายในพื้ น ที่ ต่างๆ เช่น การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น
นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอานาจตาม
ตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็น
อุปสรรคต่อการทามาหากินและการดารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่
บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่าย
สูง ใช้เวลามาก มีการขออนุญาตซ้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จาเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการ
ปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชั่นสร้างความไม่
เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการสารวจ
หรือรายงานประจาปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวก
หรือยากง่ายในการทาธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วรัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้
10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค
และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่ซ้าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส
ชั ด เจน สามารถบริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนจั ด ระบบอั ต ราก าลั ง และปรั บปรุ ง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหาร
จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ
โดยจะด าเนิ น การตั้ งแต่ ร ะยะเฉพาะหน้ าไปตามล าดั บ ความจ าเป็ น และตามที่ ก ฎหมายเอื้ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้
10.2 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้ง
ในรูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบ บ
บูรณาการ

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปลี่ยนแปลงวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ ทาให้ ฝ่าย
หอสมุดวิทยาลัยครูยะลาเปลี่ยนชื่อเป็นสานักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏยะลา โดยรวมเอาฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเข้ามาไว้ด้วยกัน จัดโครงสร้างเป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานเลขานุการ
2. กลุ่มงานสารนิเทศ
3. กลุ่มงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและระบบเครือข่ายห้องสมุด
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทาให้
สานักวิทยบริการ เปลี่ยนชื่อเป็น สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รวมเอาศูนย์คอมพิวเตอร์
เข้ามาไว้ด้วยกันมีฐานะเทียบเท่าคณะ
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องการจัดโครงสร้างการ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดโครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
1. สานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย
1.1 ฝ่ายเลขานุการ
2. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย
2.1 ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
3.1 ฝ่ายระบบคาสั่ง
3.2 ฝ่ายระบบเครือข่าย
3.3 ฝ่ายฝึกอบรมและบริการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2549 มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งการแบ่ งส่ ว นราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2549 ให้แบ่งส่วนราชการในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
สานักงานผู้อานวยการ
วัน ที่ 20 ตุล าคม พ.ศ. 2549 มี ป ระกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ยะลา เรื่อ งการจัด โครงสร้าง การ
บริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานระดับ
กองเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสานักงานผู้อานวยการ คือ ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ และให้
หน่วยงานระดับกองแบ่งเป็นหน่วยงานย่อยระดับงานดังนี้ คือ
1. สานักงานผู้อานวยการ ประกอบด้วย 1 งาน คือ
1.1 งานบริหารทั่วไป
2. ศูนย์บรรณสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 งาน คือ
2.1 งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.2 งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 งาน คือ
3.1 งานบริหารทั่วไป
3.2 งานระบบเครือข่าย
3.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
3.4 งานบริการและฝึกอบรม
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับงบประมาณในการ
สร้ างอาคารเทคโนโลยี ส ารสนเทศแทนอาคารศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ที่ มี อ ยู่ เดิ ม ท าให้ ต้ อ งย้ ายที่ ท าการศู น ย์
คอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 แห่ง คือ
1) อาคารบรรณราชนครินทร์ชั้น 2 สาหรับเป็นห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล และ
ชั้น 3 เป็นห้องควบคุมระบบ
2) อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 4 เป็นสานักงานและห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการ
สอนและงานฝึกอบรมทั่วไป
ปีพุทธศักราช 2557 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการส่งมอบอาคาร และมีการย้ายสานักงานศูนย์
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการสืบค้นข้อมูล ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอน และห้อง
สานักงานผู้อานวยการ มาประจาอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 25)
ปีพุทธศักราช 2558 ย้ายสานักงานผู้อานวยการ จาก ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ มาประจา
ณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมการให้บริการ One Stop Services
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โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขององค์กร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการแบ่งส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่าหน่วยงาน
ตามประกาศกระทรวง 1 หน่วยงาน คือ สานักงานผู้อานวยการ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 2 หน่วยงาน คือ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ

งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป
งานระบบเครือข่าย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานบริการและฝึกอบรม

ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ มี
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีผู้อานวยการสานั กวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บริห าร มีรองผู้อานวยการสานักวิทยบริการเป็นผู้กากับ ดูแล และมี
หั ว หน้ างานฝ่ ายต่ า ง ๆ เป็ น ผู้ ติ ด ตามการด าเนิ น งาน โดยส านั ก วิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี
รายละเอียดการแบ่งโครงสร้างการบริหาร ดังภาพที่ 2
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการสานักงานผู้อานวยการ

ผู้อานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

ผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

หัวหน้างานงานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานงานระบบเครือข่าย
หัวหน้างานงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
หัวหน้างานงานบริการและฝึกอบรม

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้างการแบ่งงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักงานผู้อานวยการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป

งานบริการและเผยแพร่
สารสนเทศ

- หน่วยเลขานุการและ
ธุรการ
- หน่วยประชาสัมพันธ์
- หน่วยแผนงานและ
โครงการ
- หน่วยงบประมาณ
- หน่วยประกันคุณภาพ
- หน่วยการเงิน
- หน่วยพัสดุ

- หน่วยบริการยืม-คืน
ทรัพยากรสารสนเทศ
- หน่วยบริการตอบคาถาม
และการค้นคว้า
-หน่วยจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ
-หน่วยสารสนเทศพิเศษ

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

- หน่วยจัดหาทรัพยากร
- หน่วยงานบริการ
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และ - หน่วยผลิตและพัฒนา
ทารายการ
สารสนเทศเพื่อการ
- หน่วยดรรชนีวารสารและ
เรียนรู้
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- หน่วยพัฒนาระบบ
- หน่วยบันทึกและจัดเตรียม ห้องสมุดดิจิตอล
ทรัพยากรสารสนเทศ
- หน่วยซ่อมและบารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป

งานระบบเครือข่าย

- หน่วยธุรการและ
- หน่วยบริหารจัดการ
เลขานุการ
ระบบศูนย์ข้อมูล
- หน่วยแผนงานและ - หน่วยดูแลระบบรักษา
งบประมาณ
ความปลอดภัยและเฝ้า
- หน่วยการคลังและ
ระวังเครือข่าย
พัสดุ
- หน่วยวิศวกรรมระบบ
- หน่วยประกันคุณภาพ
เครือข่าย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
- หน่วยบริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
- หน่วยวิเคราะห์และพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
- หน่วยบริหารและจัดการ
ฐานข้อมูล
- หน่วยพัฒนาสื่อประสม

ภาพที่ 3 โครงสร้างการแบ่งงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร
ปี งบประมาณ 2561 ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ มี บุ คลากรในการด าเนิ นงานตาม
โครงสร้าง จานวน 34 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 4 คน ข้าราชการพลเรือน 1 คน ลูกจ้างประจา 1 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัยจานวน 17 คน พนักงานราชการ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน บุคลากรทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพถึงระดับปริญญาโท ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จาแนกตามตาแหน่ง
ตาแหน่ง
จานวน (คน)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หัวหน้างาน
6
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
1
บรรณารักษ์
3
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
4
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9
พนักงานห้องปฏิบัติการ
1
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2
เจ้าหน้าที่ธุรการ
4
รวม
34
ตารางที่ 2 บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่าย

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
1. สานักงานผู้อานวยการ
2. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์
รวม

ข้าราชการ ลูกจ้าง
อาจารย์
ก.พ. ประจา

1
3
4

1
1

1
1

พนักงาน
มหา
วิทยาลัย

7
10
17

พนักงาน ลูกจ้าง
ราชการ ชั่วคราว

1
3
4

รวม

1
6
7
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3
13
14
34
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ตารางที่ 3 รายชื่ออาจารย์และข้าราชการที่ดารงตาแหน่งบริหารของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

อาจารย์ปรีชา
พังสุบรรณ
อาจารย์อุบล
ตันสม
อาจารย์ ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ
อาจารย์จารุณี
การี
สานักงานผู้อานวยการ
นายมะรอเซะ
ลาเม็ง
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
นางสาวนูสีลา
ยูมะโซ
นายอิสรา
แสงสุวรรณ
นายธนภัทร
นาคิน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
นางสุขบูรีย๊ะส์
กาจิ
นางสาวโซฟีนา
ยะขุ

ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ตารางที่ 4 รายชื่อบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ ของสานักวิทยบริการ ฯ
ลาดับ
ที่

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

สานักงานผู้อานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
นายมะรอเซะ
ลาเม็ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางผ่องผิว
อุไรกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญงาน
นางสาวสุภาพร
รัตนไชยยันต์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
- งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวนูสีลา
ยูมะโซ
หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
นางสาวซูฮัยลาร์
อาม๊ะ
บรรณารักษ์
นางสาวเกดแก้ว
ผลผลา
บรรณารักษ์
นางสาวอะห์ลาม
เจะเตะ
บรรณารักษ์
นางสาวภัทรินทร์
นิเลาะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานบริการและเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ
นายอิสรา
แสงสุวรรณ
รักษาการหัวหน้างานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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ลาดับ
ที่
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

นางสาวกามารีเย๊าะ ยาโม
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวธัญชนก
จิตสุวรรณ์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางสาวบงกชกร
แซ่เซ่ง
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
นางศิริขวัญ
ชูประวัติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นายธนภัทร
นาคิน
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
นายซุลกิฟลี
ยิงทา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมะอูเซ็ง
กอแล
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ศูนย์คอมพิวเตอร์
- งานบริหารทั่วไป
นางสุขบูรีย๊ะส์
กาจิ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นางสาวชุลี
สุวรรณเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานระบบเครือข่าย
นายมูฮามะ
มะสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธรรมนาท
คงมณี
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายวินัย
แคสนั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายซุลกีฟลี
นาแว
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายอนาฟี
อับดุลย์กาเดร์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
นางสาวโซฟีนา
ยะขุ
รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
นายรอปีมิง
แมะเราะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายอามีร
หะรง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายไกรทพนธ์
เติมวิทย์ขจร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวรัตนาภรณ์
ศรีหาพล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนิรุซดุดดีน
มะเต๊ะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- งานบริการและฝึกอบรม
นางสาวฟาติน
สะนิ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
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สถานที่ตั้งและอาคารสถานที่
ปัจจุบันสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา มีหน่วยงานย่อยคือ สานักงานผู้ อานวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งอยู่
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถานที่ติดต่อ
: สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมายเลขโทรศัพท์ : สานักงานผู้อานวยการ
0 7329 9636 (ภายใน 20000)
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
0 7329 9636 (ภายใน 23200)
ศูนย์คอมพิวเตอร์
0 7329 9678 (ภายใน 22000)
หมายเลขแฟ็ก : 0 7329 9637
Website
: http://aritc.yru.ac.th
Facebook : Aritcyru@hotmail.com
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บทบาทหน้าที่ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นหน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา การบริการทางวิชาการ เพื่ อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นการให้บริการด้วยความสะดวก ถูกต้อง
รวดเร็ว โปร่งใสและประทับใจแก่ผู้รับบริการ มีบทบาทหน้าที่โดยแบ่งตามโครงสร้างได้ 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สานักงานผู้อานวยการ
ส านั ก งานผู้ อ านวยการเป็ น หน่ ว ยงานกลางระหว่ า งศู น ย์ บ รรณสารสนเทศและศู น ย์
คอมพิวเตอร์ โดยมีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กากับดูแล และมีผู้อานวยการ
สานักงานผู้อานวยการเป็นผู้บริหาร มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น 1 งาน คืองานบริหารทั่วไป มีการแบ่ง
งานในหน้าที่รับผิดชอบเป็น 7 หน่วย คือ
1.1 หน่วยเลขานุการและธุรการ ประกอบด้วย 6 งาน คือ งานสารบรรณ งานโต้ตอบหนังสือ
ราชการ งานประชุม งานอบรม งานติดตามและประเมินผล และงานควบคุมและกากับดูแล
1.2 หน่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ มี ห น้ า ที่ แ จ้ งข้ อ มู ล ข่ าวสาร ประชาสั ม พั น ธ์ เรื่อ งต่ าง ๆ ให้ แ ก่
บุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีได้รับทราบ
1.3 หน่ ว ยแผนงานและโครงการ มี ห น้ าที่ ในการจัด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการ รายละเอี ย ด
โครงการ/กิ จ กรรมตามงบประมาณต่ าง ๆ และจัด ท าแผนครุภั ณ ฑ์ ข องส านั ก วิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.4 หน่วยงบประมาณ ได้จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับคาของบประมาณต่าง ๆ ของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.5 หน่วยประกันคุณภาพ มีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (สกอ.) การปฏิบัติราชการ
ตาม คารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) ถ่ายทอดความรู้เรื่องการประกันคุณภาพแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.6 หน่วยการเงิน ทาการควบคุมการตัดยอดเงิน จัดเก็บเอกสาร ตามแผนงาน/โครงการ/
กิ จ กรรม หมวดรายจ่ า ยของงบประมาณต่ า ง ๆ ที่ ได้ รั บ จั ด สรร พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าแผนภู มิ ร ายงานการใช้
งบประมาณ รายไตรมาส ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.7 หน่วยพัสดุ ทาหน้าที่ในการตรวจนับและจัดทารายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี พร้อมทั้ง
ควบคุมการเบิก - จ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงานผู้อานวยการและศูนย์บรรณสารสนเทศและรับผิดชอบเป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูน ย์ บ รรณสารสนเทศเป็น หน่ว ยงานภายใต้ ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
โดยมีผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กากับดูแลและมีผู้อานวยการศูนย์บรรณ
สารสนเทศเป็นผู้บริหาร มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น 3 งาน คืองานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ งาน
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แบ่งงานในหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ดังนี้
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1. งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1.1 หน่วยบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
1.1.1 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 1.1.2 บริการแนะนาการใช้ห้องสมุด
1.1.3 อบรมนักศึกษาใหม่
1.1.4 จัดทาสถิติการบริการห้องสมุด
1.1.5 ประชาสัมพันธ์งานบริการและเผยแพร่สารสนเทศ
1.2 หน่วยบริการตอบคาถามและค้นคว้า
1.2.1 บริการตอบคาถาม
1.2.2 บริการค้นคว้าทรัพยากรสารสนเทศ
1.3 หน่วยจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ
1.3.1 การจัดชั้นหนังสือ
1.3.2 ตรวจสอบชั้นหนังสือ
1.4 หน่วยสารสนเทศพิเศษ
1.4.1 หนังสือ Set Corner
1.4.2 หนังสือ AC Corner
1.4.3 CD-ROM
1.4.4 หอจดหมายเหตุ
2. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
2.1 หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 2.2 หน่วยวิเคราะห์เลขหมู่และลงรายการ
2.3 ดรรชนีวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 2.4 หน่วยบันทึกและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
2.5 หน่วยซ่อมและบารุงทรัพยากรสารสนเทศ
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
3.1 หน่วยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.1 งานบริการสารสนเทศ
3.1.2 งานควบคุมระบบและซ่อมบารุง
3.1.3 งานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 หน่วยผลิตและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3.2.1 งานผลิตสารสนเทศ
3.2.2 งานพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3.3 หน่วยพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิตอล
3.3.1 งานระบบแม่ข่ายห้องสมุดดิจิตอล 3.3.2 งานพัฒนาระบบ
3. ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานภายใต้สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้กากับดูแล และมีผู้อานวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
เป็นผู้บริหาร มีการจัดการบริหารงานแบ่งเป็น 4 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานระบบเครือข่าย งานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และงานบริการและฝึกอบรม แต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป
รับ ผิดชอบงานสนั บ สนุน ได้แก่ งานสารบรรณ งานการเงินและงบประมาณ งานพัส ดุ
งานพั ฒ นาบุ ค ลากร งานประกั น คุ ณ ภาพ งานรายงานข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน งานติ ด ต่ อ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานและบุคคลภายนอก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

16

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. งานระบบเครือข่าย
รับผิดชอบบริหารจัดการ งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย งานบริการ
งานซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์และหน่วยงานที่ไม่มีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และให้ความ
ร่วมมือกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจาคณะ งานบริการระบบโทรศัพท์ภายใน งานบริการอีเมล งานบริการ
เว็บโฮส (Web hosting) งานบริการสืบค้นข้อมูล ให้คาปรึกษาการให้บริการเครือข่ายและซ่อมบารุง
3. งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารของ
มหาวิ ท ยาลั ย โดยร่ ว มดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น งานบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย เช่น ระบบบุคลากร ระบบการเงิน ระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ติดตามบัณฑิต ระบบเผยแพร่งานวิจัย ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ให้คาปรึกษาการใช้บริการระบบ พัฒนาระบบ
หรือเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
4. งานบริการและฝึกอบรม
ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการด้ า นคอมพิ ว เตอร์ งานจั ด ฝึ ก อบรมหรื อ สั ม มนาคอมพิ ว เตอร์ งาน
ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและ
สัมมนาคอมพิวเตอร์ ให้คาปรึกษาการบริการและฝึกอบรม
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การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
ใช้แนวทางแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560-2564 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกรอบในการ
ดาเนินการ โดยเชื่อมโยงกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561
1.1 ส านั ก วิท ยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ แต่ งตั้ งคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุท ธ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
1.2 หน่วยงานระดับกองจัดทาต้นทุนกิจกรรมของหน่วยงานส่งสานักงานผู้อานวยการ สานักวิทย
บริการฯ รวบรวมตรวจสอบข้อมูล นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
1.3 การนาเสนอต้นทุนกิจกรรมของสานักวิทยบริการฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาต้นทุนกิจกรรม
ของหน่วยงานสายสนับสนุน วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
1.4 จัดทาร่างโครงการ/กิจกรรม 1-15 กันยายน 2560
1.5 จัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้ง
ที่ 8/2560 วันศุกร์ที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
1.6 นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 2/2560
วันอังคารที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งในเชิงเป้าหมายการปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ของงานอันจะเป็นกลไกขับเคลื่อน
และพั ฒ นามหาวิท ยาลั ย ไปสู่ ทิ ศ ทางที่ พึ งประสงค์ ซึ่ งประกอบด้ ว ย ปรัช ญาวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา
“แหล่งพัฒนาทางปัญญาที่ยั่งยืน”

วิสัยทัศน์
“แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริการเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภาพ”

พันธกิจ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพันธกิจที่สอดคล้องกับ
ภารกิ จ หลั กของมหาวิท ยาลั ย ครบ 4 ภารกิ จ คือ 1. สนั บ สนุ น การเรียนการสอน 2. สนั บ สนุ น การวิจั ย
3. สนับสนุนการบริการทางวิชาการ และ 4. สนับสนุนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
3. ผลิตสื่อการเรียนการสอนและการวิจัย
4. ให้บริการวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. ให้บริการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและอาเซียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ
2. เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีคุณภาพ
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3. เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สารสนเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. มีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันส่งเสริมการบริหารจัดการ
และการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ของนักศึกษารวมทั้งการ
เผยแพร่สื่อความรู้ทางวิชาการสาหรับประชาชนทั่วไป

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
จิ ต บริ ก าร (Service Mind) : การเป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารสารสนเทศและความช่ ว ยเหลื อ ด้ ว ยความ
กระตือรือร้น ให้ คาแนะนาที่ดีแกผุ้ใช้บ ริการ มุ่งมั่นสร้างความประทับใจ ให้ ผู้ใช้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ถูกต้อง ไม่นั่งรอคอยรับ แต่เป็นฝ่ายริเริ่มให้เขาได้รับความรู้และสารสนเทศที่ต้องการ มีความทรงจาที่ดี ระลึก
ถึงเรา ให้ยิ้มได้เสมอเมื่อคิดถึงเรา
ทางานเป็ น ทีมบู รณาการ (Integrated Teamwork) : มุ่งมั่นพัฒ นา กระบวนการทางานร่วมกันทั้ง
ภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกอย่างกลมกลืน สอดคล้อง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความเข้าใจซื้อกัน
และกันโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ่มค่าเพื่อเป้าหมายสูงสุด
บริห ารโปร่งใส (Transparency) : มีความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติงาน ยึดมั่นในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ความถูกต้อง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและเป็น
ธรรม สร้างความไว้วางใจทั้งภายในภายนอก
ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี (Technology) : มุ่งพัฒนาองค์กรให้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ด้านบริหารจัดการและบริการบริการสารสนเทศ โดยเพิ่มสมรรถนะในการให้บริการระบบเครือข่ายสร้างความ
พร้อมให้แก่องค์กรในทุก ๆ ระดับ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการบริหารและบริการ
มีความร่วมมือ (Cooperation) : มีการสร้างกัลยาณมิตรการพัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้ อ งสมุ ด แหล่ งเรี ย นรู้ เพื่ อ ขยายขี ด ความสามารถในการเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นบริ ห ารจั ด การและบริก าร
สารสนเทศที่คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
ยึดถือการเรียนรู้สู่คุณภาพ (Continuous Learning and Quality Improvement) : บุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร มุ่งเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เพื่อเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานอย่างงานอย่างต่อเนื่อง
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การวิเคราะห์ศักยภาพสานักวิทยบริการ ฯ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรทางานเป็นทีม
2. บุคลากรสามารถทางานได้หลายหน้าที่
3. มีโครงการบริการวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
4. มีความเสียสละและมีจิตอาสา
5. มีผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
6. บุคลากรมีทักษะ/ความชานาญในวิชาชีพ
7. มีโครงการตามพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง
8. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
9. มีบริการสารสนเทศพิเศษ เช่น American Corner, SET Corner
10. บุคลากรสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้เองได้
11. มีพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ ห้องศึกษาค้นคว้า มุม edutainment
12. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
13. มีห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) ที่ได้มาตรฐาน
14. มีระบบกลไกในการบริหารและติดตามการปฏิบัติงาน ได้แก่ KPI SLA KAIZEN เป็นต้น
15. มีการนาเครื่องมือสารสนเทศใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน
16. มีการใช้งานบริการระบบคลาวด์ (Cloud) ในการจัดการเอกสารและการสื่อสาร
17. ขาดการใช้มาตรฐานจากหน่วยงาน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานขององค์กร
2. ระบบการจัดการข้อมูลไม่รวมศูนย์ข้อมูล
3. งบประมาณภายในไม่เพียงพอ
4. ขาดการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์กร
5. ขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
6. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
7. ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร
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โอกาส (Opportunity)
1. สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลต่อการได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ด้านงบประมาณ
สวัสดิการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. การได้รับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากเครือข่ายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้และ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
3. นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสนับสนุนด้าน ICT ส่งผลต่อการพัฒนาระบบต่าง ๆ
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยกระดับฐานะ/มาตรฐานของมหาวิทยาลัยสู่สากล
5. มีการกาหนดมาตรฐานด้าน ICT จากหน่วยงานภาครัฐชัดเจน
6. มีทาเลที่ตั้งติดกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถขยายความร่วมมือไปยังประเทศพื้นบ้านได้
7. ภาครัฐมีนโยบายให้นักศึกษากู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาส่งผลให้นักศึกษามีโอกาสมากขึ้น
8. เทคโนโลยีราคาถูกลงแต่คุณภาพสูงส่งผลต่อการประหยัดงบประมาณ
9. นักศึกษาส่วนหนึ่งมีความเชื่อมั่นทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
10. หน่วยงานภายนอกมีความเชื่อมั่นในสานักวิทยบริการ ฯ มากขึน้
ภาวะคุกคาม (Threat)
1. สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อการเปิด-ปิด การให้บริการของสานักวิทยบริการ ฯ
2. การจัดสรรกรอบอัตรากาลังของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งผลต่อการปฏิบัติงานเกินภาระงาน
3. สายนาส่งสัญญาณ Uninet ขาดบ่อยครั้ง ส่งผลต่อการให้บริการ Internet
4. นโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่สนับสนุนเอื้ออานวยต่อการจัดหารายได้ทาให้ขาดความ
คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ
5. ความไม่สงบในพื้นที่ทาให้ขาดขวัญ/กาลังใจในการปฏิบัติงาน
6. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการมีความหลากหลาย
7. ขาดโอกาสในการให้บริการจากหน่วยงานนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
8. มีคู่แข่งในระดับการศึกษามหาวิทยาลัยที่เท่าเทียมกันหลายแห่ง

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

22

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
Strengths = S

Weaknesses = W

1. บุคลากรทางานเป็นทีม
2. บุคลากรสามารถทางานได้หลายหน้าที่
3. มีโครงการบริการวิชาการทีส่ ามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
4. มีความเสียสละและมีจิตอาสา
5. มีผู้บริหารที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

1. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
2. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานขององค์กร
3. ระบบการจัดการข้อมูลไม่รวมศูนย์ข้อมูล
4. งบประมาณภายในไม่เพียงพอ
5. ทรัพยากรบุคคลเข้าออกบ่อย

Opportunities = O

SO Strategies (เชิงรุก)

WO Strategies

1. สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลต่อการได้รับ
การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ด้านงบประมาณ
สวัสดิการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2. อาคาร ICT กาลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จเป็น
โอกาสของการเป็นศูนย์ ICT ของ 3 จชต.
3. การได้รบั การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จาก
เครือข่ายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ ภาคใต้
และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
4. นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สนับสนุนด้าน ICT ส่งผลต่อการพัฒนาระบบต่าง
ๆ
5. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยกระดับฐานะ/
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยสู่สากล

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพและพัฒนา
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยและท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่
องค์กรคุณภาพ
3. สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
4. สนับสนุนการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ครบถ้วนและทันสมัยทุก
สาขาวิชา
5. ส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัย

1. สร้างแนวทางประเมินผลศักยภาพและ
ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตาแหน่งทาง
วิชาการและตาแหน่งบริหาร
2. พัฒนาระบบ ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริหาร
3. ประเมินความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศและระบบสารสนเทศ

Threats = T

ST Strategies

WT Strategies

SWOT MATRIX

1. สถานการณ์ความไม่สงบส่งผลกระทบต่อ
1. นาระบบไอซีทีมาใช้ในการบริหาร
การเปิด-ปิด การให้บริการของสานักวิทย
จัดการองค์กร
บริการ ฯ
2. สร้างระบบและแนวทางในการนารายได้
2. การจัดสรรกรอบอัตรากาลังของ
มาสนับสนุนการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานเกินภาระงาน
3. สายนาส่งสัญญาณ Uninet ขาดบ่อยครั้ง
ส่งผลต่อการให้บริการ Internet
4. นโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาไม่สนับสนุน
เอื้ออานวยต่อการจัดหารายได้ทาให้ขาดความ
คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ
5. ความไม่สงบในพื้นที่ทาให้ขาดขวัญ/
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน

1. ส่งเสริมสนับสนุนรางวัลจูงใจแก่บุคลากร
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศพร้อมระบบการจัดการที่ได้
มาตรฐาน
3. พัฒนารูปแบบการจัดหารายได้ดา้ นการ
บริการและความ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ จริยธรรม
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น ประเทศ และอาเซียน
2. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย

1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
1.1 นักศึกษาผ่านการ
ความรู้ ความสามารถ
ทดสอบความสามารถ
และทักษะวิชาชีพตาม
ด้านเทคโนโลยี
ความต้องการของ
สารสนเทศและการ
ตลาดแรงงานในท้องถิ่น
สื่อสารตามเกณฑ์ที่
ประเทศ และอาเซียน
มหาวิทยาลัยกาหนดใน
ปี 2561 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50
2. บัณฑิตมีความสามารถ 2.1 นักศึกษาเข้าใช้บริการ
ในการคิดริเริ่ม
ห้องสมุดเพิ่มขึ้นโดย
สร้างสรรค์ การ
เทียบกับปีงบประมาณ
แก้ปัญหา มีทักษะการ
2560 เป็นฐานไม่น้อย
สื่อสาร และการใช้
กว่าร้อยละ 5

50

5

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

1) พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ 1.1 โครงการพัฒนาทักษะและสอบวัด
วิ ช าชี พ ในปั จจุ บั นแล ะ
มาตรฐานความสามารถด้าน
อนาคต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ไอซีที)

2.2 โครงการพัฒนานักศึกษา

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับผิดชอบ

20,000 ศูนย์คอมพิวเตอร์

100,000 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม

2.2 ทรัพยากรสารสนเทศ
ถูกยืมเพิ่มขึ้นจากเดิม
เทียบกับปีงบประมาณ
2560 เป็นฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
2.3 อบรมนักศึกษาให้มี
ทักษะการใช้ Web
OPAC และฐาน
ออนไลน์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า ระดับปริญญา
ตรี 5 ครั้ง

5

0 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

5

10,000 ศูนย์บรรณสารสนเทศ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ
(budget)

25

ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
เป้าประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
เป้าประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางการผลิต
และการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

ค่าเป้าหมาย

1.1 ร้อยละของทรัพยากร
สารสนเทศเป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร

80

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)
1.1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับผิดชอบ

1,200,000 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ
เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีขีดความสามารถในการให้บริการอย่างมืออาชีพ
2. ระบบบริหารจัดการในการบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
1. บุคลากรมีขีด
1.1 จานวนภาคีเครือข่าย
ความสามารถในการ
บริการวิชาการและ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
1.3 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย
2

80

ยุทธวิธี
โครงการและกิจกรรม
(Tactics)
(Project)
2. สร้างเครือข่ายความ
1.2 โครงการพัฒนา
ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
ด้านบริการ
บริการวิชาการและทานุบารุง
วิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
ศิลปวัฒนธรรม
และท้องถิน่
3.2 โครงการบริการวิชาการ

งบประมาณ
(budget)

- สานักวิทยบริการฯ

385,000 ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

80

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้รับผิดชอบ
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
2. ระบบบริหารจัดการใน 2.1 จานวนแหล่งบริการ
การบริการวิชาการ และ
วิชาการและทานุบารุง
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการ
3.1 จานวนการจัด
บริการวิชาการและทานุ
นิทรรศการวันสาคัญ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ

ค่าเป้าหมาย
1

3

ยุทธวิธี
(Tactics)
3. ยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการการ
บริการวิชาการและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการและกิจกรรม
(Project)
2.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบริหาร
จัดการการบริการ
วิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3.2 โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับผิดชอบ
- สานักงานผู้อานวยการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

- ศูนย์บรรณสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าประสงค์
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารหรือปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. มีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการที่ได้มาตรฐานและมีความสามารถพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
4. บริหารจัดการยุทธศาสตร์บรรลุเป้าประสงค์และส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์
5. มีมาตรฐานการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ
6. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพด้านการบริหารจัดการ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
1. ผู้บริหารและบุคลากรมี 1.1 ร้อยละของผู้บริหาร
สมรรถนะในการบริหาร
และบุคลากรได้รับการ
หรือปฏิบัติงานตาม
พัฒนาสมรรถนะและมี
มาตรฐาน
ผลการนาไป
ประยุกต์ใช้*
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อ 2.1 ร้อยละของระบบ
การบริหารที่ทันสมัย
สารสนเทศเพื่อการ
และมีประสิทธิภาพ
บริหารและบริการที่

ค่าเป้าหมาย
60

1

ยุทธวิธี
โครงการและกิจกรรม
(Tactics)
(Project)
1. พัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหาร 1.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
และบุคลากรสู่มืออาชีพ
ศักยภาพผู้บริหารสู่มืออาชีพ
1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนสู่มืออาชีพ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
1.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
และการสื่อสารเพื่อการ
สารสนเทศเพื่อสร้างศักยภาพ
บริการ การบริหารและการ
ในการแข่งขัน*

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(budget)
110,000 สานักงานผู้อานวยการ
48,000

- ศูนย์คอมพิวเตอร์
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
นามาใช้ในองค์กรและ
บรรลุเป้าหมาย*
2.2 จานวนรายวิชาที่เพิ่มขึ้น
จากการให้บริการใน
ระบบ YRU e-Learning

3. มีระบบการบริหารจัดการ 4.1 ร้อยละของหน่วยงาน
และการให้บริการทีไ่ ด้
ระดับงานขึ้นไปมีคู่มือ
มาตรฐานและมี
มาตรฐานการให้บริการที่
ความสามารถพึ่งพา
นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริง*
ตนเองด้านงบประมาณ
4.2 ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ระดับกองและระดับสานัก
อยู่ในระดับดี
4.3 ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นต่อปีจากการจัดหา
รายได้และการจัดการ
ทรัพย์สินที่มี
ประสิทธิภาพ*

ค่าเป้าหมาย

ยุทธวิธี
(Tactics)
ตัดสินใจ

10

50

3. พัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ระบบบริหารจัดการและ
ระบบงานสูม่ าตรฐาน
สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกรอบ
EdPEx

ระดับดี

5

4. พัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการทรัพย์สินและ
จัดหารายได้เพื่อการพึ่งพา
ตนเอง

โครงการและกิจกรรม
(Project)

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับผิดชอบ

1.2 โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรม
และฝึกทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Training Center and eTraining)
3.1 โครงการพัฒนาและทบทวน
แผนยุทธศาสตร์และการ
ประเมินผล

- ศูนย์คอมพิวเตอร์

3.2 โครงการพัฒนากระบวนงาน
มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพ
บริการสู่ความเป็นเลิศ

- สานักงานผู้อานวยการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

2.1 โครงการพัฒนาระบบและ
กิจกรรมจัดหารายได้สู่การ
พึ่งพาตนเอง

- สานักวิทยบริการฯ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

- สานักงานผู้อานวยการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
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เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
4. บริหารจัดการยุทธศาสตร์ 1.3 ร้อยละความสาเร็จของ
บรรลุเป้าประสงค์และ
การดาเนินงานตาม
ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์
ตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์*
5. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กร 5.1 ร้อยละความพึงพอใจ
คุณภาพด้านการบริหาร
การให้บริการใน
จัดการ และได้รับการ
ภาพรวมของสานักวิทย
ยอมรับตาม
บริการฯ*
มาตรฐานสากล

ค่าเป้าหมาย
10

80

ยุทธวิธี
(Tactics)
5. พัฒนาระบบการนาองค์กร
เชิงยุทธศาสตร์ และการ
เตรียมผู้บริหารทุกระดับ

โครงการและกิจกรรม
(Project)
4.1 โครงการพัฒนาระบบและ
ส่งเสริมการบริหารองค์กรเชิง
ยุทธศาสตร์
6.3 โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งบประมาณ
(budget)

ผู้รับผิดชอบ
0 สานักงานผู้อานวยการ

3,876,900 สานักงานผู้อานวยการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
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ส่วนที่ 3
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
การแปลงแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติในที่นี้หมายถึงการถ่ายทอดหรือสื่อสารยุทธศาสตร์
ไปสู่ระดับปฏิบัติ โดยมหาวิทยาลัย ได้กาหนดแนวทางที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ การนาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีจัดให้มีการถ่ายทอดนโยบาย กลยุทธ์/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรมรวมทั้ง
ค่าเป้ าหมายให้ แก่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ และกาหนดให้ ห น่วยงานจัดทาแผนปฏิบั ติ
ราชการของตนเองให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการการของมหาวิทยาลัย โดยจะต้องกาหนดรายละเอียดของ
โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ
การนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญในการบริหาร เพราะหลาย ๆ ครั้ง
การนาแผนไปสู่การปฏิบัติต้องประสบความล้มเหลวเพียงเพราะการสื่อสาร การตีความหรือการทาความเข้าใจ
ไม่ตรงกัน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทาอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ ดังนี้
วิสัยทัศน์
แหล่งเรียนรู้ทันสมัย

บริการเป็นเลิศ

คาอธิบาย
1. ห้องสมุด 3 ดีหนังสือดี คือ หนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
บรรยากาศดี ห้องสมุดที่อบอวลด้วยมิตรภาพ สะอาดปลอดภัย ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมและสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่น และ บรรณารักษ์ดี/
บุคลากรดี บรรณารักษ์มีคุณภาพ มีอัธยาศัยน้าใจดีมีจิตบริการ
ทางานระดับมืออาชีพ ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้
2. ศูนย์แหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ที่ทันสมัย มีอาคาร ICT อัจฉริยะ
เพียบพร้อมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์สารสนเทศที่ทันสมัยประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีลาน ICT เพื่อการเรียนรู้ และ
ศูนย์บริการให้คาปรึกษาทางด้าน ICT นาระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรทานาองค์กรไปสู่องค์กรไร้
กระดาษ
การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการ
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้
ความประทับใจและชื่นชมองค์กร
SERVICE—–>
S = Smile (ยิ้มแย้ม)
E = enthusiasm (ความกระตือรือร้น)
R = rapidness (ความรวดเร็ว)
V = value (มีคุณค่า)
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วิสัยทัศน์

สู่องค์กรคุณภาพ

คาอธิบาย
I = Impression (ความประทับใจ)
C = Courtesy (ความสุภาพอ่อนโยน)
E= endurance (ความอดทน เก็บอารมณ์)
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสร้ า งองค์ ก ร
คุณภาพ (Quality Organization) ด้วยการสร้างนิสัยแห่ งคุณภาพ
ดังนี้
1) ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสภาพแวดล้อมที่ทางาน และวิธี
ทางานโดยการจัดกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ
และสร้างนิสัย) อย่างจริงจังต่อเนื่อง ซึ่งจะนาไปสู่การปรับปรุงวิธีการ
ทางาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร
2) การทางานเป็นทีมองค์กรจะต้องสร้างบรรยากาศและสนับสนุน
การทางานเป็นทีม
3) การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างานหรื อ
ปรั บ ปรุง คุ ณ ภาพของงานอย่ างต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยความจริง ใจ โดยให้
บุคลากรยึดหลักในการทางาน 3 ประการ คือ
- รักษามาตรฐาน
- ปรับตัว (ปรับงานให้ยิ่งดี)
- สร้างสรรค์ (มีความคิดริเริ่ม)
4) การมุ่งที่ กระบวนการ ลั กษณะของงานหรือกิ จกรรมที่ ท าต้ อ ง
เลื่อนไหลอย่างต่อเนื่องไปตามลาดับอย่างเป็นกระบวนการ และมี
วิธีการควบคุมคุณ ภาพของกระบวนการด้ว ยการใช้ว งจรแห่ งการ
ขับเคลื่อน PDCA :Plan = วางแผน Do =ทา Check = ตรวจสอบ
ว่ามีความบกพร่องและเป็นไปตามแผนหรือไม่ Action =ปรับปรุง –
แก้ไข – พัฒนาให้ดีขึ้น
5) การพัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ และทักษะในงาน ปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรม และเรียนรู้ตลอดเวลา
6) การมี ส่ ว นร่ ว ม น าไปสู่ จุ ด เริ่ ม ต้ น ขององค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
(Learning Organization : รู้จักคิดเอง ทาเอง แก้ไขปัญหาได้และมี
การวางแผนในการทางาน)
7) มีเป้าหมายการพัฒ นาองค์กรไปสู่ องค์กรคุณภาพด้านทรัพยากร
แห่งการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การบริหาร
การตัดสินใจ และการให้บริการเป็นเลิศ Service mind
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติราชการประจาปี 2561 มีจุ ด มุ่งหมายส าคัญ เพื่ อต้ อ งการ
ประเมินว่ามีการนาแผนไปปฏิบัติอย่างแท้จริงมากน้อยเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร เพื่อจะได้วัดผลสัมฤทธิ์ของ
แผนได้ ดังนั้นในระหว่างที่นากลยุทธ์ไปปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาควรจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน และจะต้อง
มี การควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตามความก้ าวหน้ า ของงาน หากพบปั ญ หาอุ ป สรรคต่ าง ๆ จะแก้ ไขได้ ทั น ท่ ว งที
ตลอดจนมีการประเมินผลสาเร็จของแผนแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 ทุกไตรมาส เป็นระยะ ๆ ด้วย เพื่อ
เป็นข้อมูลย้อนกลับในการปรับปรุงและวางแผนต่อไป โดยสานักวิทยบริการ ฯ ได้กาหนดกระบวนการติดตาม
และประเมินผลแผนแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2561 ดังนี้
1. การติดตามผลการดาเนินงาน
การติดตามผลการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญของผู้บริหารในการสร้างความมั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องกับเป้ าประสงค์
และเป้าหมายที่กาหนดไว้ การติดตามผลการดาเนินงานจะช่วยให้ทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลสาคัญในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนวิเคราะห์ และติดตามผลการดาเนินงานของสานัก
วิทยบริการ ฯ ในการติดตามผลการดาเนินงานแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
2. การรายงานความก้าวหน้า
การรายงานความก้าวหน้า เป็นกระบวนการหลังจากที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการ
ดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัด ความสาเร็จของการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ผู้มี
หน้าที่ในการกากับติดตามผลจะต้องจัดทารายงานสรุปเสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ รวมทั้งส่งข้อมูลย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
ระดับ ดาเนิ น การปรับ ปรุ งแก้ไขการปฏิบั ติงานให้ เป็น ไปตามแนวทางที่เหมาะสม โดยส านักวิทยบริการ ฯ
กาหนดให้ผู้รับ ผิดชอบโครงการจัดทารายละเอียดตามแบบรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมของสานักวิทยบริการ ฯ
3. การประเมินผล
การประเมินผลจะประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล
และการนาเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลสาเร็จของการปฏิบัติงานตาม
แผนในแต่ละรอบเวลาที่กาหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการในรอบเวลาต่อไปขององค์กรซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ประเมินผลความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และค่าเป้าหมายในแต่ละปี
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ภาคผนวก
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