แผนกลยุทธ์ 4 ปี
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552 - 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ปรับปรุ ง วันที+ 22 เมษายน 2554

ก

คํานํา
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุ งและพัฒนาสํานักฯ เพื+อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของการ
ให้บริ การแก่นกั ศึกษา อาจารย์ และประชาชนทัว+ ไป และเป็ นที+ยอมรับ สอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี+ยนแปลงที+เกิดขึUนในปั จจุบนั และอนาคตและ
ด้วยพระราช กฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ ห ารกิ จการบ้านเมื องที+ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14 ได้กาํ หนดให้ส่วนราชการต้องจัดทํา
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี เพื+อแปลงเป็ นแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี และกําหนดแนวในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐ
ที+ ป รั บ เปลี+ ย น ประกอบกับ แผนกลยุท ธ์ สํานัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ พ.ศ. 2548-2551 ได้สิU น สุ ด ลง ดังนัUน สํานัก วิท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้ปรับแผนกลยุทธ์เพื+อใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555 เพื+อสามารถใช้เป็ นกรอบแนวทางที+แสดงถึงยุทธศาสตร์ รวมถึงกลยุทธ์
ต่างๆ เพื+อพัฒนาสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์นU ีจดั ทําขึUนโดยการใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยทัUง ภายในและภายนอกหน่วยงาน ระดมความคิดเห็นผ่านการประชุมสัมมนา
สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศหวังเป็ นอย่างยิ+งว่า เอกสารแผนกลยุทธ์สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ.
2552-2555 นีU จะช่ วยส่ งเสริ มความเข้าใจเกี+ ยวกับทิ ศทางการปฏิ บตั ิ และการพัฒ นาสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย เป็ น
แนวทางให้บุคลากร ใช้เป็ นเครื+ องมือสําหรับการดําเนิ นงานการแปลงยุทธศาสตร์ สู่ การปฏิบตั ิที+เป็ นรู ปธรรมที+จะส่ งผลให้หน่ วยงานและมหาวิทยาลัย
ประสบความสําเร็ จตามมุ่งหวังไว้ต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ประพิมพร โกศิยะกุล)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข

บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
1. บทนํา
การจัดแผนกลยุทธ์สาํ หรับองค์กรเป็ นสิ+ งที+มีความสําคัญและจําเป็ นอย่างยิง+ สําหรับการบริ หาร จัดการองค์กรภาครัฐแนวใหม่ เป็ นกระบวนการเชิง
วิเคราะห์สังเคราะห์ที+ผ่านกระบวนการจัดทําอย่างมี ส่ วนร่ วมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที+
ตัUงไว้ สอดคล้องกับสถานภาพภายใต้บริ บทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื+น ๆ ที+ เปลี+ยนแปลงไปอย่างต่อเนื+อง เป็ นเครื+ องมือที+ใช้
เป็ นกรอบการกําหนดทิ ศทางการปฏิ บ ตั ิ และการพัฒ นา องค์กร และเป็ นแนวทางให้บุ คลากรและหน่ วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็ นเครื+ องมื อสําหรั บ
การแปลง แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิต่อไป
สื บเนื+องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที+ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี เพื+อแปลงเป็ น แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ ยุทธศาสตร์
ของรัฐบาลที+เปลี+ยนแปลง ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2548-2551 ได้สิUนสุ ดลงจากเหตุที+กล่าวมา สํานัก
วิท ยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศจึ งมี ความจําเป็ นต้อง ปรั บ แผนกลยุท ธ์เพื+อใช้ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 เพื+อให้ส อดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ
ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที+ 10 (พ.ศ.2550- 2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที+ 2 (พ.ศ.2551-2565)
ตลอดจนยุทธศาสตร์ อื+น ๆ ที+ เกี+ยวข้องที+จะใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัย เป็ นแนวทาง
การปฏิบตั ิร่วมกันของบุคลากรที+เกี+ยวข้องใช้เป็ นเครื+ องมือสําหรับการดําเนิ นงาน การแปลงยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิที+เป็ นรู ปธรรมที+จะส่ งผลให้สาํ นักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที+กาํ หนดไว้

ค
2. สาระสํ าคัญของแผนกลยุทธ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ.2552-2555
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์
วิสัยทัศน์
เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที+ได้มาตรฐานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริ การและสนับสนุน การจัดการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัย การวิจยั และบริ การท้องถิ+น
พันธกิจ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรู ปแบบต่างๆ ที+สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. จัดบริ การสารสนเทศที+ได้มาตรฐานในระดับสากล
3. พัฒนาโครงสร้างพืUนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ+ การให้บริ การและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาสื+ อการเรี ยนการสอนและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
6. ให้บริ การวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ทอ้ งถิ+น
เป้ าประสงค์
1. มีแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที+ได้มาตรฐาน
2. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ+ พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. ให้โอกาสในการศึกษาค้นคว้า การวิจยั และบริ การวิชาการแก่บณั ฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ+น

ง
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้ วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 1 พัฒนาแหล่ งทรัพยากรการเรียนรู้ ให้ ได้ มาตรฐาน
มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์หลักในการดําเนินงาน ได้แก่
1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบที+สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.2 พัฒนางานบริ การสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
1.3 พัฒนาบรรยากาศที+เอืUอต่อการศึกษาค้นคว้าในการบริ หารงาน และให้บริ การ
1.4 สร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้บริ การ
1.5 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ+ พัฒนาหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 2 เพิมO ศักยภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศเพืOอการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
มีกลยุทธ์ 5 กลยุทธ์หลักในการดําเนินงาน ได้แก่
2.1 พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ ภาษาเพือ+ พัฒนาบัณฑิตและให้บริ การวิชาการ
2.2 เสริ มสร้างความรู ้ดา้ นภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสาร
2.3 พัฒนาสื+ อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพือ+ การเรี ยนรู ้
2.4 พัฒนาระบบโครงสร้างพืUนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ+ การ บริ หารและการตัดสิ นใจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 3 เสริมสร้ างโอกาสทางการศึกษาค้ นคว้ า การวิจยั และบริการวิชาการให้ กบั บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้ องถินO
มีกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์หลักในการดําเนินงาน ได้แก่
3.1 เสริ มสร้างโอกาสในการศึกษาค้นคว้าแก่บณั ฑิต และประชาชนในท้องถิ+น
3.2 จัดบริ การทางวิชาการด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสารแก่ประชาชนในท้องถิ+น

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปสํ าหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ส่ วนทีO 1 บทนํา
- หลักการและเหตุผล
- สถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอุดมศึกษา
1) การแข่งขันด้านคุณภาพและมาตรฐานเพือ+ ความอยูร่ อดของสถาบันอุดมศึกษา
2) นโยบายการจัดการศึกษาขัUนพืUนฐานภาคบังคับ 12 ปี
3) ความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสาร
4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารจัดการบ้านเมืองที+ดี พ.ศ.2546
5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที+ 2 (2551- 2565)
6) กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559)
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที+ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
7) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมและแนวทางเพือ+ กําหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่ วนทีO 2 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําปี พ.ศ.2552-2555
- ประวัติความเป็ นมาหน่วยงานสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการ/บุคลากร
- วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
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16

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ความเชื+อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์
- กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชีUวดั
ภาคผนวก

17
20
22

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

ส่ วนทีO 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
การจัด แผนกลยุท ธ์สําหรั บ องค์ก รเป็ นสิ+ งที+ มี ค วามสําคัญ และจําเป็ นอย่างยิ+งสําหรั บ การบริ ห าร จัด การองค์ก รภาครั ฐแนวใหม่ เป็ นกระบวนการเชิ งวิเคราะห์
สังเคราะห์ที+ผา่ นกระบวนการจัดทําอย่างมี ส่ วนร่ วมในการกําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที+ตU งั ไว้ สอดคล้องกับสถานภาพ
ภายใต้บริ บทแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และอื+น ๆ ที+ เปลี+ยนแปลงไปอย่างต่อเนื+อง เป็ นเครื+ องมือที+ใช้เป็ นกรอบการกําหนดทิศทางการปฏิบตั ิและการ
พัฒนา องค์กร และเป็ นแนวทางให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรใช้เป็ นเครื+ องมือสําหรับการแปลง แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตั ิต่อไป
สื บเนื+ องตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมื องที+ ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 14 กําหนดให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ
ราชการ 4 ปี เพื+อแปลงเป็ น แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี และกําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณตอบสนองต่อนโยบายและ ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาลที+เปลี+ยนแปลง
ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2548-2551 ได้สิUนสุ ดลงจากเหตุที+กล่าวมา สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
ความจําเป็ นต้อง ปรับแผนกลยุทธ์เพื+อใช้ระหว่างปี พ.ศ.2552-2555 เพื+อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที+ 10 (พ.ศ.2550- 2554) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที+ 2 (พ.ศ.2551-2565) ตลอดจนยุทธศาสตร์ อื+น ๆ ที+ เกี+ยวข้องที+จะใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาสํานัก
วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ และมหาวิท ยาลัย เป็ นแนวทาง การปฏิ บ ตั ิ ร่วมกัน ของบุ ค ลากรที+ เกี+ ยวข้อ งใช้เป็ นเครื+ อ งมื อ สําหรั บ การดําเนิ น งาน การแปลง
ยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบตั ิที+เป็ นรู ปธรรมที+จะส่ งผลให้สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายที+กาํ หนด
ไว้
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สถานการณ์ และแนวโน้ มการพัฒนาอุดมศึกษา
1. การแข่ งขันด้ านคุณภาพและมาตรฐานเพืOอความอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษา
บทบาทการพัฒนาอุดมศึกษามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เพื+อขยายจํานวนการรับ นักศึกษาเพื+อรองรับโอกาสและสร้างความเสมอภาคให้กบั ผูต้ อ้ งการเข้าศึกษา
จํานวนมากขึUน จาก มหาวิทยาลัยของรัฐที+จาํ กัดการรับเปลี+ยนมาเพิม+ ขยายจํานวนทัUงภาคปกติและภาคพิเศษ ผูต้ อ้ งการเข้า
นอกจากนีUยงั มีการรุ กเชิงการตลาดจากสถาบันอุดมศึกษาทัUงในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวัง ให้บริ การการศึกษาเป็ นสื+ อในการแข่งขันเชิงคุณภาพความเชื+อมัน+ และมีระบบการ
จูงใจที+ดีกว่า หลากหลายรู ปแบบมีการจัดอันดับสถาบันทําให้สถาบันอุดมศึกษาต้องหันกลับมาพัฒนาตนเองมากขึUน เพือ+ ความอยูร่ อดของตนเอง
2. นโยบายการจัดการศึกษาขัZนพืนZ ฐานภาคบังคับ 12 ปี
นโยบายรัฐบาลที+แถลงต่อรัฐสภาเมื+อวันจันทร์ ที+ 18 กุมภาพันธ์ 2551 นโยบายสังคม และ คุณภาพชีวิต ข้อ 2.1.4 ด้านนโยบายการศึกษาดําเนิ นการให้บุคคลมีสิทธิ
เสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายรวมทัUงสนับสนุนผูย้ ากไร้ ผูพ้ ิการหรื อทุพพลภาพหรื ออยูใ่ นสภาวะ ยากลําบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ+มโอกาสให้แก่
เยาวชนในการศึ ก ษาต่ อ ฝ่ ายกองทุ น ให้กู้ยืม ที+ ผูก พัน กับ รายได้ในอนาคตและเชื+ อ มโยงกับ นโยบายการผลิ ต บัณ ฑิ ต เพื+ อ ตอบสนองความต้อ งการบุ ค ลากรที+ มี ความรู ้
ความสามารถ ของประเทศ รวมทัUงต่อยอดให้ทุนการศึกษาทัUงในและต่างประเทศ
จากนโยบายรัฐบาลดังกล่าวทําให้จาํ นวนนักเรี ยนชัUนมัธยมศึกษาตอนปลายเพิม+ มากขึUน เป็ น แรงผลักให้รัฐต้องขยายสถานที+ในระบบชัUนเรี ยนปกติ ท่ามกลางความไม่
พร้อมของสถานศึกษาในการ รับนักศึกษาด้านคุณภาพ การขยายโอกาสทางการศึกษาในเชิงปริ มาณ อาจก่อให้เกิดความหย่อนยาน เชิงคุณภาพและประสิ ทธิภาพ เมื+อนักเรี ยน
เหล่านัUนจบการศึกษาเพิ+มมากขึUน มหาวิทยาลัยหรื อ สถาบันอุดมศึกษาต้องเตรี ยมความพร้อม เพื+อพัฒนาบุคคลเหล่านัUนให้มีคุณภาพประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานที+
ยอมรับในรู ปแบบการจัดการศึกษาที+หลากหลายในระบบชัUนเรี ยนปกติและระบบการสอน ทางไกล ระบบภาคพิเศษหรื อภาคสมทบ เพือ+ รองรับนโยบายรัฐดังกล่าว
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3. ความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืO อสาร
ปั จจุบนั ระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสารมีความเจริ ญก้าวหน้าและ เปลี+ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีการใช้กนั อย่างแพร่ หลาย สะดวก รวดเร็ ว ทัว+ ถึง
ผ่านระบบเครื อข่ายที+มี ประสิ ทธิ ภาพทัว+ ภูมิภาคของโลก การพัฒนาอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี+ยนแปลง และความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื+ อสาร ต้องใช้เทคโนโลยีเพือ+ พัฒนาการ บริ หารจัดการและการเรี ยนการสอนมากขึUน
4. พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้ านเมืองทีดO ี พ.ศ.2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารจัดการบ้านเมืองที+ดี พ.ศ.2546 ได้ กําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐบริ หารราชการ
ปฏิบตั ิราชการ เพือ+ ให้บรรลุ เป้าหมายที+กาํ หนด ดังนีU
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิbต่อภารกิจของรัฐ
3) มีประสิ ทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
4) ไม่มีขU นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจําเป็ น
5) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์
6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
7) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสมํ+าเสมอ
สื บเนื+ องจากพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยซึ+ งถือว่าเป็ นส่ วนราชการหนึ+ งที+ ต้องทบทวน ปรับปรุ งกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
ความเป็ นเลิศ สามารถรองรับกับ การพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวฒั น์ โดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที+ดีและประโยชน์สุขของ ประชาชน เพื+อพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การประชาชนที+ดีขU ึน ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้มีความ เหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานให้อยูใ่ นระดับสู งและเทียบเท่าเกณฑ์สากล
และตอบสนองต่อการบริ หารปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ตามแนวทางการบริ หารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ และตามที+กาํ หนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมือง ที+ดี พ.ศ.2546
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5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับทีO 2 (พ.ศ.2551-2565)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ (2551 : ก-ซ) ได้จดั ทํากรอบ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที+ 2 (พ.ศ.2551-2565) โดยสรุ ปเป็ น
บทความบริ หาร (Executive Report) ดังนีU
เป้ าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที+ 2 เมื+อสิU นสุ ดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึ กษาไทย เพืO อผลิตและพัฒนาบุคลากรทีOมี
คุณภาพสามารถปรับตัวสํ าหรับงานทีO เกิดขึนZ ตลอดชีวติ พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้ างความรู้ และนวัตกรรมเพืOอเพิมO ขีดความสามารถ ในการแข่ งขันของประเทศใน
โลกาภิวฒ
ั น์ สนับสนุนการพัฒนาทีOยัOงยืนของท้ องถิOนไทย โดยใช้ กลไกล ของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครื อข่ ายอุดมศึกษาบนพืZนฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที+สอง ครอบคลุมช่วงเวลา 15 ปี ระหว่าง พ.ศ.2551-2565 จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้การ
กํากับของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที+สองนีU ออกแบบโดยคํานึ งถึงมิติบูรณาการและองค์ รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื+อกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic
direction) สาระหลักมีสองส่ วน ส่ วนแรกเป็ นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยยะสําคัญที+เป็ นปั จจัยแวดล้อมรุ มเร้า ส่ งผลกระทบต่อมนุษย์ และโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา
ส่ วนสองเป็ นปั จจัยภายในระบบอุดมศึกษา ภาพฉายปั จจุบนั และอนาคต (Scenario) มี 7 เรื+ อง คือ ความเปลี+ยนแปลงด้านประชากร พลังงานและสิ+ งแวดล้อม การ มีงานทํา
และตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแย้งและความรุ นแรง การกระจายอํานาจการ ปกครองเยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต และเศรษฐกิจพอเพียง
ปั จจัยภายในระบบ อุดมศึกษาได้พิจารณา 9 ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอื+น การแก้ปัญหาอุดมศึกษาใน ปั จจุบนั ธรรมาภิบาลและการบริ หารจัดการ การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษาเครื อข่ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพืUนฐานการเรี ยนรู ้
ความเปลีOยนแปลงด้ านประชากร ประชากรไทยยังเพิ+มขึUนต่อไปอย่างช้าๆ จํานวนเด็กและ เยาวชนที+ลดลง อัตราการปั นผลประชากรที+จะหมดไป และผูส้ ู งอายุที+
เพิ+มขึUนต่อเนื+ อง ภาพฉายดังกล่าว ชีUให้อุดมศึกษาโดยเฉพาะสําหรับประชากรวัยอุดมศึกษา 18-22 ปี ต้องลดการขยายตัวอย่างไม่มี จุดสิU นสุ ดเช่น หลายทศวรรษที+ผา่ นมา โดย
เน้นคุณภาพ อุดมศึกษาต้องเพิ+มบทบาทด้านการเพิ+มผลิต ภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยทํางาน เน้นการศึกษาต่อเนื+ องเพื+อรองรับการเปลี+ยนงานและอาชี พ การเกิด อาชี พใหม่
อุดมศึกษาต้องส่ งเสริ มผูส้ ู งอายุให้ยงั มีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic productivity) พลังงานและสิO งแวดล้ อม เป็ นปั ญหาร่ วมของทุก
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเทศ ประเทศไทยพึ+งพิง พลังงานนําเข้าสู ง ส่ งผลต่อเศรษฐกิ จประเทศ เนื+ องจากราคาพลังงานโดยเฉพาะนํUามันเพิ+มขึUนต่อเนื+ อง และจะไม่ถูกลง การใช้พลังงานจาก
ฟอสซิ ลสร้างปั ญหาเรื อนกระจก ส่ งผลต่อความอยูร่ อดของ มนุ ษยชาติ อุดมศึกษาต้องสร้างความตระหนักการอนุ รักษ์พลังงานสิ+ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ใน
การศึกษาทุกระดับและในหมู่ประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรู ้ลึกด้านการอนุรักษ์และจัด การพลังงาน พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะพลังงานชีวภาพ และพลังงานทางเลือก
ทํางานกับภาคการ ผลิตเพือ+ เพิม+ ประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน เร่ งเร้าความเข้าใจสาธารณะ จนถึงการสร้างคนและองค์ ความรู ้ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทU งั ดิน นํUา ป่ า
ไม้ ระบบนิเวศ
ในส่ วนการมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต มี 4 ปั จจัยสําคัญที+ส่งผลกระทบต่อ ตลาดแรงงานได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวฒั น์ ความ
เปลี+ยนแปลงทาง เทคโนโลยี และโลกสารสนเทศ การเปลียO นโครงสร้ างเศรษฐกิจไทยที+ชดั เจนต่อเนื+ องคือภาคบริ การและ ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมาก สําคัญทัUงการจ้างงาน
และผลผลิตในรายได้ประชาชาติ อุดมศึกษาต้อง ทํางานกับภาคการผลิตจริ ง จําแนกบทบาทความสําคัญของกลไกที+ขบั ดันระบบเศรษฐกิจทัUง ผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก SME
ธุรกิจของครอบครัวกลุ่มสําคัญบริ ษทั ข้ามชาติ เพื+อให้โจทย์ชดั และสร้าง ผลงานได้ชดั เจน อุดมศึกษาต้องทํางานทัUงกับอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงพืUนที+
เช่ น นิ คมอุตสาหกรรม ผลิ ตบัณ ฑิ ต ฝึ กอบรมและเพิ+มผลิ ตภาพในลักษณะdemand led ทํางานกับ หน่ วยงาน วางแผนและภาคการผลิ ตเพื+อผลักดัน อุตสาหกรรมความรู ้
วิเคราะห์และชักนําภาคบริ การใหม่ที+สาํ คัญ จากการพิจารณาห่ วงโซ่มูลค่าของบริ การแต่ละประเภท ความรู ้และเทคโนโลยีที+ใช้ในแต่ละห่ วงโซ่ ภาคเกษตรแม้จะลดสัดส่ วน
ในรายได้ประชาชาติ แต่คนยังอยูภ่ าคเกษตรในสัดส่ วนที+สูงมีแรงงาน มี แรงงานออกจากภาคเกษตรปี ละนับหมื+นคน เป็ นกระแสที+ยากที+จะหยุดยัUงและหวนกลับ แต่ประเทศ
ไทยต้องยืนหยัดให้ภาคเกษตรรองรับคนที+อยูใ่ นภาคเกษตรให้อยูไ่ ด้และอยูไ่ ด้ดีขU ึน อุดมศึกษาต้องช่วย เตรี ยมความรู ้และสร้างทักษะให้แรงงานที+ออกจากภาคเกษตรจนถึง
ระดับหนึ+ งก่อนเข้าสู่ ภาคการผลิต สร้างมูลค่าเพิ+มและความสําคัญของระบบเกษตรทัUงเกษตรนํUาฝนเกษตรก้าวหน้า เน้นความสําคัญของ ภาคเกษตรต่อความมัน+ คงทางอาหาร
(Food security) ในระดับครอบครัว ชุมชน พืUนที+ และประเทศ เป็ นผูร้ ู ้ผเู ้ ล่นสําคัญด้านอุตสาหกรรมอาหารและการแปรรู ปวัตถุดิบการเกษตร ในส่ วนโลกาภิวฒ
ั น์ อุดมศึกษา
จะถูกกระทบและมีทU งั โอกาสที+จะเติบโตจากโลกาภิวฒั น์และการเปิ ดเสรี ทางบริ การการศึกษา โดยเฉพาะตามข้อตกลงของ WTO ข้อตกลงพหุ ภาคี และทวิภาคี จากการที+
ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 ที+พลเมืองส่ วนใหญ่เป็ นมุสลิมและพูดภาษาบาฮาสาอินโดนี เซี ย อุดมศึกษาไทยสามารถวางตําแหน่งผูเ้ ล่นหลักในอาเซี ยน
ได้โดยการดูตน้ แบบจากประชาคมยุโรป เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ+ ให้เกิดมาตรฐานการศึกษาและปริ ญญาที+ยอมรับร่ วมกันได้(Mutual recognition) อุดมศึกษาไทย
ต้องเตรี ยมความพร้อมสําหรับ ”ศตวรรษแห่งเอเชีย” ที+จีนและอินเดียเป็ น ผูเ้ ล่นสําคัญ ตระหนักว่า ความเปลี+ยนแปลงทางเทคโนโลยี นํามาซึ+ ง “ผลิตภาพ” (Productivity) และ
“นวัตกรรม” (Innovation) ในกระบวนการผลิตสิ นค้าและบริ การ เรี ยนรู ้จากนักคิดอนาคต (Futurists) ต่อเทคโนโลยีที+มองไม่เห็นในวันนีU หน่วยงานที+สาํ คัญของรัฐได้ร่วมกับ
ภาคเอกชนกําหนดแผน ยุทธศาสตร์ดา้ นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เทคโนโลยีสารสนเทศ ที+อุดมศึกษาเข้าไปเป็ นผูเ้ ล่นสําคัญ โลกยุคสารสนเทศ เป็ นสังคมไร้พรมแดน เกิดการจ้างงานและความมัง+ คัง+ ทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร
และความรู ้กระทําได้ง่าย เทคโนโลยีแพร่ กระจายอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลา และสถานที+ มีนวัตกรรมและตลาด แรงงานใหม่ ๆ ที+มีมูลค่าเพิ+มและมูลค่าสู ง
บนฐานของนวัตกรรม ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพืUนฐานและสารสนเทศ
การกระจายอํานาจการปกครอง เป็ นภาพฉายที+สาํ คัญที+ประเทศไทยไม่มีประสบการณ์มาก แต่จะเพิ+มความสําคัญต่อความเป็ นไปและความเป็ นอยูข่ องบ้านเมืองใน
อนาคตอย่างสู ง พระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. 2534 ได้กาํ หนดให้มีการกระจายอํานาจการปกครองสู่ ทอ้ งถิ+ น โดยมี แนวทางการกระจายอํานาจ
ประกอบด้วยการถ่ายโอนภารกิจ การกระจายอํานาจการเงิน การถ่าย โอนบุคลากร การพัฒนาระบบตรวจสอบและการมีส่วนร่ วมของประชาชน การปรับปรุ งการบริ หาร
จัดการองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น (อปท.) การปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบ การกํากับดูแลการถ่าย โอนภารกิจ และการสร้างระบบประกันคุณภาพบริ การสาธารณะ อปท.
ต้อ งการการสนับ สนุ น ความ เชี+ ยวชาญในการติ ด ตัUงระบบ การจัด การความรู ้ การฝึ กอบรมและยกระดับ ความสามารถของบุ ค ลากร เป็ นต้น นอกจากนีU ท้อ งถิ+ น ยังมี
งบประมาณที+ได้รับการจัดสรรจากส่ วนกลาง และมีรายได้จากการ จัดเก็บภาษีค่าบํารุ ง และค่าธรรมเนี ยม การที+อุดมศึกษาทํางานกับท้องถิ+นจะเสริ มภารกิจหลักหนึ+ งของ
อุดมศึกษาคือการบริ การสังคมให้โดดเด่น รองรับเหตุผลของการจัดตัUงและการส่ งเสริ ม สถาบันอุดมศึกษาบางกลุ่มที+อยูใ่ นภูมิภาคและท้องถิ+น งบประมาณ อปท.เป็ นแหล่ง
รายได้ที+จะเพิ+ม ความสําคัญสถาบันอุดมศึกษาในพืUนที+ในการทํางานกับ อปท. อุดมศึกษาควรรวมตัวทํางานเป็ นเครื อข่าย พืUนที+ (เชิ งภูมิสังคมและเขตการปกครอง) และ
เครื อข่ายเชิงประเด็น เพราะโจทย์ทอ้ งถิ+นเป็ นโจทย์ บูรณาการ ต้องการความรู ้หลายระดับหลากสาขา การทํางานต้องการมวลวิกฤติทU งั ฝ่ ายอุปสงค์และ อุปทานประเด็นหลักที+
เป็ นเรื+ องใหม่ทา้ ทายอุดมศึกษาไทย คือ การจัดการความขัดแย้ งและความรุ นแรง เราเห็นว่าการต่อสู ้โดยใช้กาํ ลังทหารด้วยกองทัพ โดยรวมยุติไปพร้อมกับการจบลงของ
สงครามโลก ครัUงที+สองเมื+อกลางทศวรรษ 1940 และการยุติสงครามเย็นที+ทาํ โดยตัวแทนอีกสามทศวรรษต่อมา สงครามสมัยใหม่เป็ นการต่อสู ้ระหว่างประชาชน ไร้รูปแบบ
สงครามและภาพศัตรู ชดั เจน ความขัดแย้ง และความรุ นแรงในโลกกระทบประเทศไทยมากบ้างน้อยบ้าง ความรุ นแรงในสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ระเบิดขึUนในปี พ.ศ.
2547 หลังจากมีเหตุการณ์รุนแรงระดับเล็กต่อเนื+องมาหลายสิ บปี ด้วยปั จจัย ภายในที+สะสมมาหลายร้อยปี ผสมกับการนําเข้าวิธีการทารุ ณโหดร้ายเพื+อแยกสามจังหวัดภาคใต้
รัฐบาลกําลังแก้ปัญหาด้วยความเด็ดขาดในเบืUองต้น สร้างการเข้าถึงเข้าใจ เพิ+มโอกาสทางการศึกษาและ อาชีพในปั จจุบนั ควบคู่กบั การสร้างความเข้าใจและโอกาสอย่างถาวร
ในอนาคตด้วยการศึกษา ทัUงนีU อุดมศึกษาจะเป็ นปั จจัยชีUขาดในระยะกลางและยาว
ทุกประเทศให้ความสําคัญต่อเด็กและเยาวชนของตนเอง ผูไ้ ด้รับผลโดยตรงของแผน อุดมศึกษาระยะยาว คือ เยาวชนไทย นักศึกษาไทย และบัณฑิตในอนาคต เด็ก
เยาวชนและนักศึกษาใน วันนีUเปลี+ยนแปลงทัUงในมิติการใช้ชีวติ การเรี ยนรู ้ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี+ ยงต่างๆ สะท้อนถึง แนวโน้มของสังคมภายหลังยุค
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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อุตสาหกรรมและความทันสมัยทัUงปวง (Post-industrial / Post-modern) มีสญ
ั ญาณชีUการเปลี+ยนแปลงชีวติ งานของบัณฑิตในอนาคตที+แตกต่างจากปั จจุบนั อาทิเช่น การทํางาน
โดยมีหลายอาชีพทัUงตลอดช่วงอายุการทํางานไร้สังกัด (Freelance) ความเสี+ ยงต่อรายได้ไม่แน่นอน การ จับคู่ผรู ้ ่ วมงานและเปลี+ยนผูร้ ่ วมงานเป็ นต้น มีความไม่สอดคล้องกัน
(Mismatch) ระหว่างการศึกษาและ
ตามที+กล่าวแล้ว กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวมีมิติบูรณาการและองค์รวมการพัฒนา จึง พิจารณาปั จจัยที+เกี+ยวข้องและปั จจัยภายในอุดมศึกษาเอง ปั จจัยแรกคือ
รอยต่ อกับการศึกษาขัZนพืนZ ฐาน และการอาชีวศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์และแนวโน้มน่าเป็ นห่ วงคือ นักเรี ยนมัธยมที+เป็ นตัวป้ อน อุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมตํ+าลง ดูจาก
สัมฤทธิ ผลการศึกษา จนถึงความสามารถพืUนฐานการอ่าน ภาษาไทยซึ+ งเป็ นฐานของการเรี ยนรู ้วิชาการ ทุกคนตระหนักว่าคุณภาพนักเรี ยนตกตํ+าเป็ นผลจากคุณภาพ ของครู
เกี+ยวพันไปถึงสถานภาพที+ต+าํ ของครู ทาํ ให้ไม่มีนกั เรี ยนเก่งเป็ นครู หมุนเวียนเป็ นวัฏจักรที+ตอ้ งแก้ ให้ได้ นอกจากนัUนค่านิยมด้านปริ ญญาทําให้มีผเู ้ รี ยนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็ น
ลําดับทัUงที+แรงงาน ระดับกลางจําเป็ นยิง+ ในการขับเคลื+อนเศรษฐกิจประเทศ ทัUงนีUรัฐต้องจริ งจังกับการจัดการเรื+ องคุณภาพ การศึกษาขัUนพืUนฐานโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และ
คณิ ตศาสตร์ เข้มข้นกว่าอาชีวศึกษา อุดมศึกษาเอง ต้องให้เวลากับการศึกษาขัUนพืUนฐานและอาชีวศึกษาสามเรื+ อง เรื+ องแรกคือ พัฒนาและสร้ างครู คุณภาพสู งซึO งเป็ นตัวคูณ
(Multiplier) ทําให้มีคนเก่งมาเรี ยนครู โดยมีการทบทวนการผลิตครู นอกจาก ระบบ 5 ปี ครู มธั ยมศึกษาตอนปลายและครู ช่างเทคนิ คต้องมีฐานแน่นทางวิชาการ ทัUงฝึ กสอน
รวมทัUง ฝึ กทักษะจริ งในสถานประกอบการสําหรับครู ช่างเทคนิคที+อาจต้องการเวลาเพิม+ มากกว่าหนึ+งปี
ในส่ วนของระบบอุดมศึกษาปั จจุบนั ที+สถาบันให้ปริ ญญาประมาณร้อยละห้าสิ บแห่ งที+สังกัด กระทรวงศึกษาธิ การ มีความซํUาซ้อน แย่งชิงนักศึกษาและทรัพยากร มี
ปั ญ หาคุณ ภาพ การแก้ ปัญ หา อุดมศึ กษาปั จจุบัน ต้องให้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรั พยากร เพื+อลดเลิกหลักสู ตรที+ ไม่ใช่ ความ ต้องการของสังคมหรื อการพัฒ นา
เศรษฐกิ จ ปิ ดหน่ วยงานที+มีคุณภาพการศึกษาตํ+า เกิ ดระบบอุดมศึกษา ที+แบ่งงานกันทํา (Division of labor) วางตําแหน่ งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม (Positioning) แบ่ง
อุดมศึกษาเป็ น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาลัยชุมชน, กลุ่มมหาวิทยาลัยสี+ ปีและมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์ , กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
มหาวิทยาลัย Comprehensive , และกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจยั มหาวิทยาลัยบัณฑิต ทัUงสี+ กลุ่มจะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
ภาคการผลิตจริ ง การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความ เป็ นอยูร่ ะดับท้องถิ+นและชุมชน การรองรับการเปลี+ยนอาชีพ เปลี+ยนงาน เลิกจ้างงาน การพัฒนาผลิต ภาพของผูท้ าํ งาน
ต่อเนื+ อง ผูท้ ี+พน้ วัยทํางาน จนถึงการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต ธรรมาภิบาลและการบริ หาร จัดการ ช่วยการกําหนดทิศทางจนถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยได้เร็ ว อุดมศึกษาไทยต้อง
ปรับปรุ งเรื+ องนีU ตัUงแต่ระดับองค์กร กําหนดและกํากับนโยบายคือสภามหาวิทยาลัย ผูบ้ ริ หารทุกระดับข้อเสนอของแผน อุดมศึกษาระยะยาวคือสร้างกลไกพัฒนาผูด้ าํ รง
ตําแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ ปรับ ระบบธรรมาภิบาลซึ+งรวมถึงโครงสร้างสภามหาวิทยาลัยให้มี
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกเป็ นหลัก สภา มหาวิทยาลัยมีสาํ นักงานเลขาธิ การทํางานเต็มเวลาสนับสนุ น จนถึงการปรับคณะกรรมการการ อุดมศึกษาให้ทาํ หน้าที+คณะมนตรี
หรื อคณะกรรมาธิการ (Commission) ที+มีมนตรี หรื อกรรมาธิการ (Commissioners) เต็มเวลา และปรับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกัน
ในการประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย มหาวิทยาลัยไทยไม่ติดกลุ่ม มหาวิทยาลัยชัUนนําที+มีคุณภาพทัUงในระดับโลกและระดับภูมิภาค ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมของ ประเทศตํ+า โครงสร้างพืUนฐานทางวิทยาศาสตร์ อยูใ่ นระดับท้ายๆ ของประเทศที+ได้รับการจัดอันดับ อุดมศึกษาเป็ นองค์ประกอบหนึ+ งของระบบวิจยั
ของประเทศ การสร้างความเป็ นเลิศของการวิจยั ของ อุดมศึกษาจึงขึUนกับการวางโครงสร้างระบบวิจยั ในภาพรวม ซึ+ งรวมถึงนโยบายระบบวิจยั การจัดสรร ทรัพยากรวิจยั การ
บริ ห ารจัด การทุ น วิจยั ตลอดจนการประสานพลังระหว่างหน่ วยงานปฏิ บ ตั ิ ก ารวิจยั ความเชื+ อ มโยงการทํางานร่ วมกัน ระหว่างภาคเอกชนในฐานะองค์ก รอุ ด มปั ญ ญา
อุดมศึกษาถูกคาดหวังว่า เป็ นกลไกสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ ด้วยความจํากัดของทรัพยากร
กลไกสําคัญที+หลายประเทศใช้ในการปฏิรูปอุดมศึกษาได้สาํ เร็ จคือธรรมาภิบาลและการบริ หาร และการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา การลงทุนในอุดมศึกษาผ่านระบบ
งบประมาณปั จจุบนั ยังไม่สะท้อน คุณภาพการศึกษา และยังมิได้ใช้เป็ นกลไกกํากับเชิ งนโยบายอย่างเต็มที+ การแบ่งภาระค่าใช้จ่ายเพื+อ อุดมศึกษาระหว่างผูเ้ รี ยน รัฐ และผู ้
ได้รับผลประโยชน์จากผลผลิตอุดมศึกษาไม่เหมาะสม นอกจากนัUน สถาบันอุดมศึกษาไทยจํานวนมากมี ภาระที+ จะต้องแสวงหาแหล่งทุนเพื+อรักษามาตรฐานการศึกษา
นอกเหนื อจากรองรับจํานวนนักศึกษาที+เพิ+มขึUนได้รับการตําหนิ จากสาธารณะว่าเป็ นอุดมศึกษาพาณิ ชย์ แผนอุดมศึกษาระยะยาวเสนอให้รัฐปรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี สําหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ที+ ยังเป็ น Supply-side financing ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศและเป็ นไปตาม Performance-based มากขึUน พิจารณาและ
จัดรู ปแบบใหม่ของกองทุนประเภท Contribution scheme ตัUงกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา เพื+อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรเชื+อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต สนับสนุนการ
จัดตัUงวิสาหกิจโดยมหาวิทยาลัย การพัฒนาแรงงานความรู ้และเกษตรกรที+เลิกอาชีพ การ เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ สนับสนุนท้องถิ+น สร้างกลไกกําหนดและจัดสรรงบประมาณควบคู่
กับการทําแผน ยุทธศาสตร์ การกํากับดูแลคุณ ภาพด้วยองค์กรกันชน (Buffer organization) ใช้หลักการ Financial autonomy ในการบริ หารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการ
แบ่งกลุ่มอุดมศึกษา
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศควบคู่กบั การเติบโตของอุดมศึกษาอย่าง รวดเร็ วและขาดทิศทางในทศวรรษที+ผา่ นมา การนําสถาบันอุดมศึกษา
เกือบห้าสิ บแห่งที+อยูใ่ น กระทรวงศึกษาธิ การเดิมมารวมกับสถาบันอุดมศึกษาเดิมในทบวงมหาวิทยาลัย ทําให้เห็นเงื+อนไข เร่ งด่วนที+จะสร้างอุดมศึกษาให้มีคุณภาพคือระบบ
การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา ทัUงนีUการพัฒนา อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต้องคํานึงถึง การพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้านวิชาการ ความเป็ น
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ครู ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน ความสามารถด้านการวิจยั สมรรถนะทางวิชาชีพที+เกี+ยวข้อง กับสาขาที+ตนรับผิดชอบ การบริ หารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม
คํานึงถึงช่ วงวัยต่ างๆ ของการ ทํางานและพัฒนา (Life cycle development) จัดให้มีกระบวนการ Mentoring โดยผูม้ ีความรู ้และ ประสบการณ์บนฐานของการพัฒนาจากการ
ทํางานจริ ง แผนอุดมศึกษาระยะยาวได้เสนอให้มีทิศทาง ชัดเจนในการจัดทุนการศึกษา การมีส่วนร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและผูเ้ รี ยนในการออกค่าใช้จ่ายในมหาวิทยาลัย
ไทยมีความแตกต่างสู งและช่องว่างของระดับการพัฒนา (University Divide) หลายมิติอาทิเช่น ขนาด งบประมาณ ประเภท อายุ สถานที+ตU งั บุคลากร คุณภาพของนักศึกษา
คุ ณ ภาพของสถาบัน ตลอดจนชื+ อเสี ยง เป็ นต้น หลายปั ญ หาของอุดมศึ กษาแก้ไม่ได้ห ากมหาวิท ยาลัยยัง แยกส่ วนกัน ทํางาน ไม่รวมพลัง (Synergy) หรื อแบ่ งงานกัน ทํา
(Division of labor) แม้สถาบันมี คุณภาพและความเป็ นเลิศเมื+อไม่ทาํ งานร่ วมกันก็ไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานในระดับประเทศหรื อที+ สู งขึUนไป ยุทธศาสตร์ สร้างพลังร่ วม
โดยเครื อข่ ายอุดมศึกษาเป็ นสิ+ งที+ควรสนับสนุนและผลักดันด้วย นโยบายและกลไกงบประมาณ สถาบันอุดมศึกษาควรควบรวมการเรี ยนการสอน การทํางานและการ ลงทุน
โครงสร้างพืUนฐานร่ วมกัน จนนําไปสู่ การควบรวมสถาบันเมื+อพร้อม รัฐสนับสนุ นให้สถาบันที+ เข้มแข็งสร้างความสามารถสถาบันใหม่ สร้างเครื อข่ายพัฒนาการเรี ยนการ
สอน การพัฒนาบุคลากร การทํางานภาคสังคม เป็ นต้น
ปั จจัยพืUนฐานสามจังหวัดภาคใต้ที+นาํ สู่ ปัญหาความรุ นแรง ข้อเสนอแนวทางสร้างความสมานฉันท์ และการพัฒนาพืUนที+ ได้กล่าวถึงเรื+ องการจัดการความขัดแย้งและ
ความรุ นแรงในส่ วนภาพที+ระบุมาแล้ว ใน ปี 2550 รัฐบาลได้ทาํ แผนยุทธศาสตร์ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย สกอ. กําหนดการพัฒนาอุดมศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นส่ วนของแผน อุดมศึกษาระยะยาว ซึ+ งประกอบด้วย การพัฒนาเด็กเยาวชนและนักศึกษา การพัฒนาครู และบุคลากร
ใน พืUนที+ การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒ นาอุดมศึกษาสู่ อาเซี ยน แนวทางหลักเป็ น การใช้ปัญ ญาให้เข้าถึง เข้าใจ ยอมรับและเห็ นคุณ ค่าของ
สังคมไทยที+มีความเป็ นพหุ ลกั ษณ์ พหุ วฒั นธรรม การสร้าง mobility สําหรับเด็กเยาวชนและประชาชนในภาคใต้ สร้างโอกาสการได้รับการศึกษาที+มี คุณภาพ การประกอบ
อาชีพในภาคใต้ ความเชื+อมต่อกับอาเซียนและประชาคมมุสลิมในโลก
โครงสร้างพืUนฐานการเรี ยนรู ้ของอุดมศึกษา เป็ นทัUงหัวใจและปั จจัยสําคัญของอุดมศึกษา ครอบคลุมทัUงโครงสร้างเชิงสารัตถะและโครงสร้างทางกายภาพที+สาํ คัญ 4
ประการ ส่ วนหัวใจคือ โครงสร้างหลักสู ตรที+ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและสังคมในปั จจุบนั และอนาคต ส่ วนที+เป็ น ปั จจัยคือสังคมสารสนเทศ สังคมฐานความรู ้
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ ระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สิ+ งแวดล้อม ที+เอืUอต่อการปฏิสมั พันธ์และการเรี ยนรู ้ อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาอนาคตเป็ นทัUง “การเตรี ยม คน
เข้าสู่ ชีวติ และการปรับแต่งคนเข้าสู่ งาน” นอกจากความรู ้เทคนิค วิชาการ วิชาชีพแล้ว รัฐพึงสนับสนุน การศึกษา “ศิลปะศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้าง
พืUนฐานการเรี ยนรู ้ทU งั ในลักษณะ หลักสู ตรเพิม+ เติม จนการปรับบางสถาบันอุดมศึกษาให้มหาวิทยาลัยด้านศิลปะศาสตร์เต็มรู ปแบบ
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ออกแบบหลักสู ตรศิลปศาสตร์ ในยุคหลังอุตสาหกรรม (Post Modern Liberal Arts) ที+ สามารถรองรับ ความต้องการของคนรุ่ นใหม่และตลาดแรงงาน เช่ น ดนตรี ศิลปะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการสมอง การบริ หารจัดการ พลังงานและสิ+ งแวดล้อม วัฒนธรรมและนักคิดของโลก เป็ นต้น รวมทัUงคํานึงถึงการ
6. กรอบนโยบายทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ.2545- 2559 ) ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับทีO 10 (พ.ศ.25502554)
1. กรอบนโยบาย
1.1 เร่ งปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู ้ ให้คนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการ เรี ยนรู ้ ทัUงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ
1.2 ปลู ก ฝั งและเสริ ม สร้ างศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ค่านิ ยม ตระหนัก ในคุ ณ ค่า ของปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ความสมานฉัน ท์ สัน ติ วิธี วิถี ชี วิต
ประชาธิปไตย และคุณลักษณะที+พงึ ประสงค์ให้เกิดแก่ผเู ้ รี ยนทุกระดับและประเภท
1.3 ปฏิรูปการเรี ยนรู ้เพื+อผูเ้ รี ยนทุกเพศ วัย และกลุ่มเป้ าหมาย ทัUงเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการ และผูด้ อ้ ยโอกาส โดยใช้คุณธรรมเป็ นพืUนฐานของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ที+เชื+อมโยง
1.4 พัฒนาสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื+อสร้างความรู ้ ความคิด ความประพฤติ และ คุณ ธรรมของคนในสังคมทุกระดับ รวมทัUงสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ และ
เผยแพร่ องค์ความรู ้ใหม่ และ การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื+องบนพืUนฐานของการจัดการความรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.5 มุ่งเน้นการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปสู่ เขตพืUนที+การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น รวมทัUงการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
ในสังคม ให้การศึกษาสร้างคน สร้างความรู ้ สู่ สงั คม คุณธรรม คุณภาพ และประสิ ทธิภาพ
1.6 เร่ งผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ทัUงด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กําลังคนระดับกลาง อาชีวศึกษา รวมถึงการผลิต
และพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะสาขาที+ขาดแคลนและเป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศเพื+อเพิ+ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการ
พัฒนาและการนําประเทศเข้าสู่ สงั คมและเศรษฐกิจ ฐานความรู ้
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1.7 ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมของทุกภาคในการจัดการศึกษาให้เกิ ดการระดมสรรพกําลัง กันทัUงสังคม เพื+อสร้ างสรรค์สังคมภูมิปัญ ญาและการเรี ยนรู ้ ใน
รู ปแบบต่าง ๆ ที+หลากหลาย ทัUงภาครัฐ เอกชน ชุมชน พ่อแม่ผปู ้ กครอง องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ+น สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันสังคมอื+นๆ
1.8 พัฒนาเทคโนโลยีเพื+อการสื+ อสาร เพื+อให้ผเู ้ รี ยน สถานศึกษา และหน่วยงาน ทางการศึกษาเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอด
ชี วิต เป็ นฐานของการพัฒนา สังคมและประเทศทัUงเทคโนโลยีและการสื+ อสารเทคโนโลยีพฒั นาการบริ หารจัดการและการกระจาย โครงสร้างพืUนฐานเทคโนโลยีและการ
สื+ อสาร
1.9 ส่ งเสริ มมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาทัUงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.10 ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนาการศึกษาให้เกิดการสร้างและการจัดองค์ความรู ้ ความสามารถเชื+อมโยงการวิจยั เข้ากับกระบวนการการศึกษาและการเรี ยนรู ้
และสร้างกลไกการนํา ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที+
1.11 ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็ นกลไกเสริ มสร้าง สมานฉันท์ สันติวิธีวิถีประชาธิ ปไตย มีความรู ้และทักษะในการประกอบ
อาชีพ บนพืUนฐานของความ หลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็ นอัตตลักษณ์ของท้องถิ+นอย่างยัง+ ยืนและมีคุณภาพ
1.12 ส่ งเสริ มความร่ วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ และการแลกเปลี+ยนองค์ ความรู ้ระหว่างภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล เพื+อยกระดับการศึกษา
ไทยในเวทีโลก
2. กรอบยุทธศาสตร์ และการดําเนินการ
2.1 เป้ าหมาย
2.1.1 สถาบันการศึกษาทุกแหล่งเป็ นแหล่งผลิตบัณฑิตที+มีคุณภาพสอดคล้อง กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็ นแหล่งพัฒนาวิชาการ
วิชาชีพชัUนสู ง การค้นคว้าวิจยั เพือ+ พัฒนาความรู ้ที+สาํ คัญในการพัฒนาประเทศสู่ เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู ้ และการเพิม+ ขีด ความสามารถในการแข่งขัน
2.1.2 ประชากรกลุ่มอายุ 18-24 ปี ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร้อยละ 40 (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาประเภทจํากัดรับ ทัUงรัฐและเอกชน)
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2.2 การดําเนินงาน
2.2.1 ส่ งเสริ ม และพัฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาสู่ ระดับ สากล และการเป็ นศู น ย์ก ลางการศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาในภู มิ ภ าค รวมทัUง
เตรี ยมการรองรับการขยายตัวของ การเปิ ดเสรี ทางการศึกษาเพือ+ ลดความเสี ยเปรี ยบในการเจรจา
2.2.2 ส่ งเสริ มสหกิ จศึกษา การผลิตและการพัฒนากําลังคนระดับอุดมศึกษาที+ มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทัUงสาขาที+ขาด
แคลน เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี สาธารณสุ ขศาสตร์ และสาขาที+มีความจําเป็ นเร่ งด่วน และจําเป็ นในการพัฒนาประเทศ เช่น ภาษา ปรัชญา กฎหมายธุ รกิ จ
ต่างประเทศ และกฎหมายทรัพย์สินระหว่างประเทศ
2.2.3 ส่ งเสริ มและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา ให้มีความรู ้ใน ระดับปริ ญญาเอกอย่างเพียงพอกับความต้องการ ควบคู่กบั การพัฒนางานวิจยั
และการสร้างองค์ความรู ้ ให้ความสําคัญกับการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา เพือ+ เพิม+ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.2.4 ส่ งเสริ มและขยายการมี ส่วนร่ วมการจัดการอุดมศึกษาของเอกชน ทัUง ด้านปริ มาณและคุณ ภาพ มี มาตรฐานภายใต้การกํากับและสนับสนุ นที+
สอดคล้องกับสถาบันอุดมศึกษา ของรัฐ
2.2.5 ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบบริ หารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้เอืUอต่อ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานได้อย่างมีอิสระ คล่องตัว เร่ งรัด สนับสนุน
และส่ งเสริ ม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้เป็ นสถาบันในกํากับของรัฐที+มีประสิ ทธิภาพ
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7. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้ อมและแนวทางเพืOอกําหนด ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมภายใน และ แนวทางการพัฒนา - ปรับปรุงแก้ ไข
ลําดับ
จุดแข็ง
ลําดับ
แนวทางการพัฒนา
1 มีทรัพยากรสารสนเทศระดับอุดมศึกษาที+ได้ มาตรฐาน
1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศทัUงด้านปริ มาณ และคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
2 เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ขนาดใหญ่ที+ ให้บริ การแก่มหาวิทยาลัยและ
2 พัฒนาและปรับปรุ งแหล่งการเรี ยนรู ้ให้มีความ พร้อมในการให้บริ การ
ท้องถิ+น
3 พัฒนาคอมพิวเตอร์และกําหนดมาตรการใน การใช้คอมพิวเตอร์ให้เกิด
3 มีศูนย์คอมพิวเตอร์ประจําคณะ ที+อาํ นวยความ สะดวกในการเรี ยนการสอน
ความคุม้ ค่าในการ เรี ยนการสอนและการค้นคว้า
และการค้นคว้า
4 พัฒนาแบบทดสอบความรู ้ความสามารถ ทางด้านคอมพิวเตอร์ให้ได้
4 มีการฝึ กทักษะและพัฒนาความสามารถ ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่นกั ศึกษา
มาตรฐานในระดับ สากล
ลําดับ
จุดอ่ อน
ลําดับ
แนวทางการปรับปรุงแก้ ไข
1 ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท เช่น วารสาร โสตทัศนวัสดุ ยังไม่
1 เพิม+ การบอกรับวารสาร และโสตทัศนวัสดุ ทัUง ภาษาไทย และ
เพียงพอ และครอบคลุมทุก สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ
2 การประชาสัมพันธ์ของสํานักวิทยบริ การฯ ยัง ไม่มีความหลากหลายและ
2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้มีความ หลากหลาย
ทัว+ ถึง
3 เพิม+ บุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางให้มีจาํ นวน เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
3 จํานวนบุคลากรเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบตั ิงานทุกด้าน
4 ของบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 งบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีนอ้ ย
5 ดําเนินการพัฒนาฐานข้อมูล MIS ให้มีความ สมบูรณ์ และประสานกับ
5 สัดส่ วนจํานวนคอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักศึกษา ยังมีนอ้ ย
หน่วยงานที+ เกี+ยวข้องในการบันทึกข้อมูล
6 ระบบสารสนเทศพืUนฐานยังไม่สมบูรณ์
6 เร่ งพัฒนาระบบสารสนเทศพืUนฐานและ ปรับปรุ งเครื อข่ายหลักให้มี
7 ระบบฐานข้อมูลการบริ หารจัดการ(MIS) ยังไม่ สมบูรณ์
ความสมบูรณ์สามารถรองรับการใช้งานได้ อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนกลยุทธ์ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัตคิ วามเป็ นมาหน่ วยงานสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ห้องสมุดวิทยาลัยครู กาํ แพงเพชรมีฐานะเป็ นแผนก สังกัดสํานักงานอธิการ เปิ ดบริ การครัUงแรก ในปี การศึกษา 2520 ณ ชัUน 4 อาคาร 4 ต่อมาปี พ.ศ. 2521 จึงได้ยา้ ยมายัง
อาคารหอสมุดใหม่ (ปั จจุบนั คืออาคารโสตทัศนวัสดุ) งบประมาณที+ได้รับในการดําเนินงานน้อยจึงทําให้การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศและจัดบริ การทําได้ไม่สมบูรณ์ จนในปี
พ.ศ. 2527 แผนกหอสมุดได้ปรับฐานะเป็ นฝ่ ายหอสมุดตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู (ฉบับที+ 2) นับจากนัUนมาฝ่ ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื+องมาโดยลําดับ จนกระทัง+ ในปี
พ.ศ. 2538 ฝ่ ายหอสมุดจึงได้รับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าหน่วยงานอื+นๆ เช่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานเพิม+ ขึUนและต่อเนื+อง ได้รับงบประมาณเพือ+ สร้างอาคารใหม
เป็ นอาคาร 4 ชัUน ปรับฐานะจากฝ่ ายหอสมุดเป็ นสํานักวิทยบริ การซึ+งมีฐานะเทียบเท่าคณะ
สํานักวิทยบริ การได้ปฏิบตั ิหน้าที+ตามบทบาทคือให้บริ การสารนิเทศแก่ อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน โดยจัดหาทรัพยากรสารนิเทศที+เกี+ยวข้องกับ
รายวิชาต่างๆ ตามหลักสู ตร จัดบริ การสารนิเทศที+หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ นําเทคโนโลยีสารนิเทศมาให้บริ การ ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติใน
การดําเนินงานและให้บริ การได้แก่ โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Alice For Windows
ในปี การศึกษา 2545 ได้มีการปรับปรุ งอาคารหอสมุดเดิมเป็ นอาคารโสตทัศนวัสดุ (AV) โดยได้ต่อเติมห้องฉายขนาด 180 ที+นงั+ จัดให้มีบริ การโสตทัศนวัสดุ ที+มี
ความสมบูรณ์มากขึUน ซึ+งประกอบด้วยห้องฉาย 3 ห้อง ห้องแสดงนิทรรศการกลางของสถาบัน จุดบริ การชมวีดิทศั น์กลุ่มย่อย และบริ การยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ต่อมาในปี
การศึกษา 2546 ได้ปรับปรุ งห้องแสดงนิทรรศการ เป็ นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยความร่ วมมือระหว่างสํานักวิทยบริ การและสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิม+ จํานวน
คอมพิวเตอร์ เพือ+ การค้นคว้าจากเดิม 25 เครื+ อง เป็ น 100 เครื+ อง ให้บริ การสื บค้นสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต บริ การสื บค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลสําเร็ จรู ป , บริ การพิมพ์
งาน , บริ การวีดิทศั น์ตามอัธยาศัย ( Vedio on demand ) โดยเริ+ มให้บริ การห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เมื+อเดือนมิถุนายน 2547 และเมื+อวันที+ 1 มีนาคม 2548 สํานักวิทยบริ การได้
เปลี+ยนชื+อหน่วยงานเป็ น สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงสร้างการบริ หารงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชร
แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงสร้ างการแบ่ งส่ วนราชการ/บุคลากร

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที+ได้มาตรฐาน เพือ+ พัฒนาบัณฑิตและชุมชนที+ยงั+ ยืน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรู ปแบบต่างๆ ที+สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พัฒนาสื+ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
จัดบริ การสารสนเทศที+ได้มาตรฐานในระดับสากล
พัฒนาโครงสร้างพืUนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ+ การบริ หารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสารให้กบั นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ให้บริ การวิชาการทางด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสารแก่ทอ้ งถิ+น

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ให้ได้มาตรฐาน
2. เพิม+ ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ+ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
3. เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจยั และบริ การวิชาการให้กบั บัณฑิต
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ+น

เป้ าประ สงค์ (Goals)
1. แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้มีมาตรฐาน
2. มหาวิทยาลัยมีระบบโครงสร้างพืUนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที+มี
ประสิ ทธิภาพ
3. ประชาชนในท้องถิ+น ได้รับโอกาสในการศึกษาค้นคว้า การวิจยั และบริ การ
วิชาการ

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความเชืO อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กบั นโยบายรัฐบาล เป้ าหมายเชิงนโยบาย นโยบายย่ อย และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 1 พัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ให้ได้มาตรฐาน มีความเชื+อมโยงกับ
นโยบายรัฐบาลที+ 2 สังคมและคุณภาพชีวติ
เป้าหมายเชิงนโยบาย คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที+มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี+ยนแปลงตัUงแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวติ มีศกั ยภาพในการ
ดํารงชีวติ ประกอบอาชีพและเสริ มสร้างการแข่งขันของประเทศ
นโยบายย่อยที+ 2.1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตัUงแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทัUงในและนอกระบบการศึกษา
กลยุทธ์ / วิธีการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมที+สอดคล้องเชื+อมโยงกัน ศึกษาวิจยั และพัฒนา
องค์ความรู ้และกํากับติดตามประเมินผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 2 เพือ+ ศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื+ อสารเพือ+ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
นโยบายรัฐบาลที+ 2 สังคมและคุณภาพชีวติ
เป้าหมายเชิงนโยบาย คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที+มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี+ยนแปลงตัUงแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวติ มีศกั ยภาพในการ
ดํารงชีวติ ประกอบอาชีพและเสริ มสร้างการแข่งขันของประเทศ
นโยบายย่อยที+ 2.1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตัUงแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทัUงในและนอกระบบการศึกษา
กลยุทธ์ / วิธีการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนและกิจกรรมที+สอดคล้องเชื+อมโยงกัน ศึกษาวิจยั และพัฒนา
องค์ความรู ้และกํากับติดตามประเมินผล

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 3 เสริ มสร้างโอกาสทางการศึกษาค้นคว้า การวิจยั และบริ การวิชาการให้กบั บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนในท้องถิ+น
นโยบายรัฐบาลที+ 2 สังคมและคุณภาพชีวติ
เป้าหมายเชิงนโยบาย คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาที+มีคุณภาพได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี+ยนแปลงตัUงแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวติ มีศกั ยภาพในการ
ดํารงชีวติ ประกอบอาชีพและเสริ มสร้างการแข่งขันของประเทศ
นโยบายย่อยที+ 2.1.2 การเสริ มสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
กลยุทธ์ / วิธีการ สร้างโอกาสและทางเลือกสําหรับประชาชนในการเข้าถึงบริ การการศึกษาและแหล่งเรี ยนรู ้โดยการส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษานอกโรงเรี ยน
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่ งเสริ มสถาบันการศึกษา จัดบริ การวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความเชืO อมโยงระหว่ างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์
วิสัยทัศน์

เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที+ได้มาตรฐาน เพือ+ พัฒนาบัณฑิตและชุมชนที+ยงั+ ยืน

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศรู ปแบบต่างๆ ที+สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พัฒนาสื+ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
จัดบริ การสารสนเทศที+ได้มาตรฐานในระดับสากล
พัฒนาโครงสร้างพืUนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ+ การบริ หารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสารให้กบั นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
6. ให้บริ การวิชาการทางด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสารแก่ทอ้ งถิ+น

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีO 3
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เป้ าประสงค์ ทีO 1
แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้มีมาตรฐาน

เป้ าประสงค์ ทีO 2
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ+
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

เป้ าประสงค์ ทีO 3
ประชาชนในท้องถิ+น ได้รับโอกาส
ในการศึกษาค้นคว้า การวิจยั และ
บริ การวิชาการ

เป้ าหมาย 1
ผูร้ ับบริ การจากแหล่ง
ทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที+มีความพึง
พอใจในคุณภาพมาตรฐาน และ
การให้บริ การ

เป้ าหมาย (2.1)
2.1 นักศึกษาได้รับการเพิม+ ศักยภาพด้านภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสาร
2.2 พัฒนาสื+ อการเรี ยนการสอนที+สอดคล้องกับ
หลักสู ตร
2.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพืUนฐานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ+ การบริ หารจัดการและ
การเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพ

เป้ าหมาย 3
มีแผนงาน/โครงการ และผลการ
ดําเนินงานในการให้บริ การ
วิชาการ
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กลยุทธ์
1.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
รู ปแบบที+สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
1.1.2 พัฒนางานบริ การสารสนเทศให้ได้
มาตรฐาน
1.1.3 พัฒนาบรรยากาศที+เอืUอต่อการศึกษา
ค้นคว้าในการบริ หารงาน และ
ให้บริ การ
1.1.4 สร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในการให้บริ การ
1.1.5 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ+ พัฒนาหน่วยงาน
มาตรการ
1.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท
1.1.2 จัดบริ การสารสนเทศ
1.1.3 พัฒนาอาคาร สถานที+และภูมิส
ถาปั ตย์
1.1.4 ลงนามความร่ วมมือระหว่าง
หน่วยงานในการให้บริ การ
1.1.5 ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

กลยุทธ์
2.1.1 พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์
ภาษาเพือ+ พัฒนาบัณฑิตและ
ให้บริ การวิชาการ
2.1.2 เสริ มสร้างความรู ้ดา้ นภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื+ อสาร

มาตรการ
2.1.1 พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์และ
ศูนย์ภาษา
2.1.2 จัดอบรมความรู ้เกี+ยวกับ
ภาษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื+ อสาร
2.1.3 สอบวัดความรู ้ดา้ นภาษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื+ อสาร
2.1.4 จัดหาซอฟท์แวร์ที+ใช้ในการ
บริ หารจัดการ การเรี ยนรู ้ การ
วิจยั และบริ การวิชาการ
2.1.5 จัดหาวัสดุ ครุ ภณั ฑ์เพือ+
บริ หารจัดการและบริ การวิชา
ประจําศูนย์คอมพิวเตอร์

กลยุทธ์
2.2.1 พัฒนาสื+ อสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์เพือ+ การเรี ยนรู ้

มาตรการ
2.2.1 ผลิตสื+ อการเรี ยนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ (e – learning)

กลยุทธ์

กลยุทธ์
2.3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพืUนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ+ การ
บริ หารและการตัดสิ นใจ

มาตรการ
2.3.1 ปรับปรุ งและบํารุ งรักษา
ระบบเครื อข่ายหลักของ
มหาวิทยาลัย
2.3.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถในการดูแล,
บํารุ งรักษาและพัฒนาระบบ
เครื อข่าย

3.1.1 เสริ มสร้างโอกาสในการศึก
ค้นคว้าแก่บณั ฑิต และประช
ในท้องถิ+น
3.1.2 จัดบริ การทางวิชาการด้าน
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโ
สารสนเทศและการสื+ อสารแ
ประชาชนในท้องถิ+น

3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4

มาตรการ
จัดกิจกรรมบริ การวิชาการ
ได้แก่ อบรม สัมมนาให้
ความรู ้ทางด้านภาษา
สารสนเทศศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื+ อสาร
จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
จัดบริ การเผยแพร่ ความรู ้ดา้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เคลื+อนที+
จัดบริ การสารสนเทศเพือ+
บริ การวิชาการสําหรับ
ประชาชนทัว+ ไป

แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2552-2555 สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ

22

เป้ าประสงค์ และกลยุทธ์ สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้ าประสงค์ (Goals)
เป้ าประสงค์ ทOี 1 แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้มีมาตรฐาน

กลยุทธ์ (Strategies)
กลยุทธ์ที+ 1.1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรู ปแบบที+สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที+ 1.1.2 พัฒนางานบริ การสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน

เป้ าประสงค์ ทีO 2 บัณฑิตมีศกั ยภาพด้านภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื+ อสาร

กลยุทธ์ที+ 1.1.3 พัฒนาบรรยากาศที+เอืUอต่อการศึกษาค้นคว้าในการบริ หารงาน และให้บริ การ
กลยุทธ์ที+ 1.1.4 สร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานในการให้บริ การ
กลยุทธ์ที+ 1.1.5 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ+ พัฒนาหน่วยงาน
กลยุทธ์ที+ 2.1.1 พัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ ภาษาเพือ+ พัฒนาบัณฑิตและให้บริ การวิชาการ
กลยุทธ์ที+ 2.1.2 เสริ มสร้างความรู ้ดา้ นภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสาร
กลยุทธ์ที+ 2.2.1 พัฒนาสื+ อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพือ+ การเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ที+ 2.3.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพืUนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที+ 2.3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ+ การ บริ หารและการตัดสิ นใจ

เป้ าประสงค์ ทีO 3 ประชาชนในท้องถิ+น ได้รับโอกาสในการศึกษาค้นคว้า การ
วิจยั และบริ การวิชาการ

กลยุทธ์ที+ 3.1.1 เสริ มสร้างโอกาสในการศึกษาค้นคว้าแก่บณั ฑิต และประชาชนในท้องถิ+น
กลยุทธ์ที+ 3.1.2 จัดบริ การทางวิชาการด้านภาษา สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสารแก่
ประชาชนในท้องถิ+น
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ตัวชีZวดั และเป้ าหมาย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2552 – 2555)
เป้ าหมาย (Target)

ตัวชีZวดั

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ระดับความสําเร็ จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ร้อยละคุณภาพของการให้บริ การสํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาระบบเครื อข่าย
ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การระบบสารสนเทศเพือ+ การบริ หารและการตัดสิ นใจ
จํานวนรายวิชาที+มีการผลิตสื+ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ร้อยละของนักศึกษาที+สอบผ่านเกณฑ์วดั มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+ อสาร
ร้อยละของนักศึกษาที+สอบผ่านเกณฑ์วดั ความรู ้ทางด้านภาษา
ความสําเร็ จของการให้บริ การวิชาการและวิชาชีพตามพันธกิจของสํานักวิทยบริ การฯ

2552

2553

2554

2555

52-55

3
80
3
70
20
80
60
3

4
80
4
75
20
80
61
4

4
80
4
80
20
80
62
4

5
80
5
85
20
80
63
5

5
80
5
80
80
80
61
5
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ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้ อม ศักยภาพ (SWOT Analysis)
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

2.
3.
4.

จุดแข็ง (Strengths)
มีทรัพยากรสารสนเทศระดับอุดมศึกษาที+ได้มาตรฐาน
เป็ นแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ขนาดใหญ่ที+ให้บริ การแก่มหาวิทยาลัยและท้องถิ+น
มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจําคณะ ที+อาํ นวยความสะดวกในการเรี ยนการสอนและการศึกษา
ค้นคว้า
มีการฝึ กทักษะและพัฒนาความรู ้ความสามารถทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื+ อสารแก่นกั ศึกษา
มีการจัดบริ การแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่าครบทุกด้าน
มีการจัดบริ การวิชาการแก่ทอ้ งถิ+นอย่างต่อเนื+อง
โอกาส (Opportunities)
จากแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที+ 10
ได้กาํ หนดให้มีนโยบายการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางการเรี ยนรู ้และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ+ การศึกษา จึงทําให้สาํ นักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศมีโอกาส
ที+จะได้รับ การพัฒนา
มีความร่ วมมือในรู ปเครื อข่ายจากหน่วยงานภายนอก จึงทําให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร
การใช้ทรัพยากร และบุคลากรร่ วมกัน
มีการพัฒนาฐานข้อมูลไปสู่ มาตรฐานในระดับสากล โดยความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา
ได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางาน

1.
2.
3.
4.

จุดอ่ อน (Weakness)
จํานวนบุคลากรเฉพาะทางไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
งบประมาณในการพัฒนาศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ยงั ไม่เพียงพอ
ฐานข้อมูลเพือ+ การบริ หารจัดการและการตัดสิ นใจยังไม่สมบูรณ์
พืUนที+ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ

ภัยคุกคาม (Threats)
1. เนื+องจากเกิดความขัดข้องของเครื+ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที+ให้บริ การของโครงการ
ThaiLIS ทําให้การสื บค้นขัดข้อง ล่าช้า
2. อุปสรรคจากที+ไวรัส และโทรจันจากผูใ้ ช้บริ การและระบบเครื อข่ายรบกวนช่องทางการ
ให้บริ การ
3. พฤติกรรมการใช้งานของผูใ้ ช้บริ การ เช่น การดาวน์โหลดข้อมูล, การติดต่อสื+ อสารทัน
ทันใด (MSN) ทําให้ช่องทางการสื+ อสารเหลือน้อยเป็ นอุปสรรคต่อการใช้บริ การอื+นๆ
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เกณฑ์ การให้ คะแนนตามแผนปฏิบัตริ าชการ สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ระดับความสําเร็ จในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ระดับที+ 1 มีนโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ระดับที+ 2 มีการจัดสรรงบประมาณเพือ+ การจัดหาทรัพยากรอย่างต่อเนื+อง
ระดับที+ 3 มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ทุกสาขาวิชาตามหลักสู ตร
ระดับที+ 4 มีการประเมินการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ระดับที+ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
2. ร้อยละของผูใ้ ช้บริ การจากแห่งทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที+มีความพึงพอใจในคุณภาพมาตรฐานและการให้บริ การ
ระดับที+ 1 ตํ+ากว่าร้อยละ 70
ระดับที+ 2 ร้อยละ 70
ระดับที+ 3 ร้อยละ 75
ระดับที+ 4 ร้อยละ 80
ระดับที+ 5 ร้อยละ 85
3. ระดับความสําเร็ จของการให้บริ การระบบเครื อข่ายที+มีเสถียรภาพ
ระดับที+ 1 มีแผนพัฒนาระบบเครื อข่าย
ระดับที+ 2 มีบุคลากรที+รับผิดชอบโดยตรง
ระดับที+ 3 มีการพัฒนาระบบเครื อข่าย โดยจัดหาครุ ภณั ฑ์เพือ+ การบริ หารจัดการระบบเครื อข่ายหลัก
ระดับที+ 4 มีการตรวจและประเมินประสิ ทธิภาพระบบเครื อข่าย
ระดับที+ 5 นําผลการประเมินไปพัฒนางาน
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4. จํานวนสื+ อการเรี ยนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ระดับที+ 1 ตํ+ากว่า 6 เรื+ อง
ระดับที+ 2 8 เรื+ อง
ระดับที+ 3 10 เรื+ อง
ระดับที+ 4 12 เรื+ อง
ระดับที+ 5 14 เรื+ อง
5. ร้อยละของนักศึกษาที+ได้รับการพัฒนาเพือ+ เพิม+ ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับที+ 1 ตํ+ากว่าร้อยละ 50
ระดับที+ 2 ร้อยละ 60
ระดับที+ 3 ร้อยละ 70
ระดับที+ 4 ร้อยละ 80
ระดับที+ 5 ร้อยละ 90
6. ระดับความสําเร็ จและประสิ ทธิภาพของการให้บริ การและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน
ระดับที+ 1 มีแผนการให้บริ การวิชาการ
ระดับที+ 2 มีบุคลากรที+รับผิดชอบงานบริ การวิชาการ
ระดับที+ 3 มีการดําเนินงานตามแผนบริ การวิชาการ
ระดับที+ 4 มีการประเมินผลการให้บริ การวิชาการ
ระดับที+ 5 มีการนําผลการประเมินการให้บริ การวิชากรไปพัฒนางานบริ การวิชากร
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