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1. คำนำ
แผนพั ฒ นาศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560-2564) จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 โดยกาหนดวิสัยทัศน์ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความ
เป็นสากล เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่
1 การพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละบริ ก ารสื่ อ การศึ ก ษาที่ มี ค วามเป็ น สากล ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาการบริหารเพื่อการให้บริการที่ เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร และ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็น
เลิศขององค์กร กาหนดให้ มีความสอดคล้องและอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมและมีการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง
ตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้
แผนพั ฒ นาศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี (ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560-2564) จัดทาโดยบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาซึ่งได้มีส่ วนร่วมในการวางแผนการ
ดาเนินงาน ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และการพัฒนา
ภารกิจของศูนย์-บรรณสารและสื่อการศึกษาให้สาเร็จตามเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ แผนพัฒนาศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ตามบั น ทึ ก ที่ ศธ 5631/ว8 เมื่ อ วั น ที่ 21
มิถุนายน 2560 เรียบร้อยแล้ว
แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560-2564) ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ โครงการเพื่อรองรับแผน
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษากาหนดไว้ ในการนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผน ตลอดจนบุคลากรทั้ง 6 ฝ่าย ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ประกอบด้วย ฝ่ ายบริห ารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒ นาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการ
สื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา และฝ่ายส่งเสริม การรู้สารสนเทศ ในการร่วมดาเนินการจัดทาแผน
แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
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1. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
1. สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
1.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และผลกระทบต่อประเทศไทย
1.1.1 ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์เศรษฐกิจ เป็นแหล่ง
วัตถุดิบ แรงงาน
1.1.2 ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ
1.1.3 การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียนภายหลังปี 2558 ทั้งในภาคสินค้าและบริการ โดยเฉพาะ
ภาคการเงิน
1.1.4 รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทั้ง
โอกาสที่เปิดกว้างขึ้นสาหรับการค้าและการลงทุน
1.2 การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสาคัญต่อ การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย
1.2.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หลากหลาย
สาขา เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่
เปลี่ยนแปลงไป
1.2.2 มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัด การพัฒนา เทคโนโลยีจะ
ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
1.2.3 การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทาง หรือมีทักษะ
หลายด้าน (Multi-Skills) ในตลาดแรงงานสูงขึ้น เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลง ทาง
เทคโนโลยี และความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ
1.2.4 เกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ เช่น ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี อันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ
1.3 สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก
1.3.1 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดาเนินชีวิต
1.3.2 การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค
1.4 สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก
1.4.1 วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ที่มา:
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่
า: สรุปจากเอกสาร
จากเอกสารแผนพั
คมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
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1.4.2 ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น ส่งผลให้
ประเทศต่าง ๆ รวมทั้งไทยต้องดาเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง
1.4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อ
การผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านน้าและอาหาร
1.5 สถานการณ์ความมั่นคงโลก
1.5.1 ประเทศมหาอานาจมีแนวโน้มของการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทในภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก
1.5.2 ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทาง
ทะเล และภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร
1.5.3 อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
พัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น
1.5.4 การก่อการร้ายกาลังส่งผลกระทบต่อสังคมโลก โดยทวีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น
2. สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย
2.1.1 ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาพรวมประสบความสาเร็จในระดับที่น่าพอใจ
2.1.2 ผลการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
และในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
2.1.3 จุดอ่อนที่สาคัญของเศรษฐกิจไทย การขยายตัวในเกณฑ์ต่าและมีความผันผวนมากขึ้นในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาฉบับที่ 11 รวมทั้งแนวโน้มการ
ลดลงของขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกและความแข็งแกร่งด้าน
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
2.1.4 ปัจจัยคุกคาม/ความเสี่ยงต่อความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
1) การปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ
2) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีข้อจากัดในการสนับสนุน
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
3) การแข่งขันในตลาดการค้าโลกยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์สูงและสร้างแรงกดดัน
ต่อการส่งออกของไทยอย่างต่อเนื่อง
4) การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ด้านขีดความสามารถในการแข่งขัน
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่
า: สรุปจากเอกสาร
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2.1.5 ปัจจัยสนับสนุนและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) ภาคการผลิตของไทยได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานและมีความพร้อมที่จะได้รับ
การพัฒนาต่อยอด
2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนามาซึ่งโอกาส
ที่สาคัญหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย
3) ในระยะยาวยังมีการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
อย่างต่อเนื่อง
2.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
2.2.1 ประสิทธิภาพของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรด้านนวัตกรรมให้เป็นผลผลิตด้านนวัตกรรมของ
ประเทศ
2.2.2 ความสามารถในการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย
2.3 สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย
2.3.1 โครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 โดยปี 2557 ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
2.3.2 คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา
2.3.3 ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่นมีความเปราะบางสูงส่งผลต่อการเลี้ยงดูเด็ก
ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
2.3.4 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
2.3.5 คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต
2.3.6 รายจ่ายด้านสุขภาพภาครัฐมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรายจ่ายของระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ
2.3.7 คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของการมี
วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ
2.3.8 ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความเหลื่อมล้าในหลายมิติ
2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4.1 ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยและเสื่อมโทรมลง
2.4.2 การเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดปัญหา
ความเหลื่อมล้า
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2.4.3 มีความเสี่ยงในการขาดแคลนน้าในอนาคต ในขณะที่การบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพ
2.4.4 ปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ
2.5 การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
2.5.1 กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทาให้เกิดปัญหาช่องว่าง
การกระจายรายได้ระหว่างภาค
2.5.2 กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนตามแนวทางและเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล
2.5.3 การขยายตัวของเมืองในภาคต่าง ๆ ของประเทศเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ
2.5.4 พื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง
การขยายตัวดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาในพื้นที่
2.5.5 การพัฒนาพื้นที่และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ
2.6 ความมั่นคงภายในประเทศ
2.6.1 สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
2.6.2 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิด
ความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
2.6.3 ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงจากปัญหาอาชญากรรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะการคุกคาม
ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ
2.6.4 ปัญหาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
2.6.5 ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ
2.7 ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา
2.7.1 ประเทศไทยมีบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ เวทีภูมิภาค และ
เวทีประเทศเพื่อนบ้าน
2.7.2 ความคืบหน้ากรอบความร่วมมือที่สาคัญ
1) แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ (GMS)
2) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT)
3) กรอบความร่วมมืออาเซียน
ที่มา:
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4) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive
Economic Partnership: RCEP)
5) กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic
Cooperation: APEC)
6) ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Trans Pacific
Partnership: TPP)
7) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2559-2573 (Sustainable Development Goals:
SDGs) และกรอบความร่วมมือในกรอบความร่วมมืออื่น ๆ
2.8 การบริหารจัดการภาครัฐ
2.8.1 ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง งบบุคลากรมีสัดส่วนสูง
รวมทั้งโครงสร้างภาครัฐในปัจจุบันยังขาดระบบการทางานลักษณะประชารัฐที่เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอื่น ๆ
2.8.3 การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่าและระบบการให้บริการประชาชนยังไม่ได้
มาตรฐานสากลเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
2.8.4 กระบวนการจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
2.8.5 การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน และองค์กรเอกชน
2.8.6 รัฐวิสาหกิจมีการกากับดูแลที่ขาดแผนการดาเนินงานเชิงยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการ
บริหารที่ซับซ้อน ส่งผลให้มีการดาเนินงานที่ด้อยประสิทธิภาพ
2.8.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชนที่ขาดประสิทธิภาพ
และความโปร่งใสเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
เต็มที่
2.8.8 กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการตรากฎหมาย
ยังมีจุดอ่อนหลายประการ
2.8.9 ระบบและกระบวนการยุติธรรมบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถอานวยความ
ยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่สอดรับกับความเป็นสากล
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2. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
มหาวิทยาลัยดาเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 โดยเหตุผล
สาคัญ ในการประกาศใช้พระราชบั ญ ญั ติฉบับนี้ คือ ปัญ หาการขาดแคลนบุคลากรที่จะทางานวิจัยในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหา และเป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึ ก ษาไปสู่ ภู มิ ภ าคให้ ก ว้ า งขวางยิ่ งขึ้ น จึ งได้ ตั้ งมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี เป็ น
มหาวิทยาลัยภูมิภาคของรัฐ เพื่อทาหน้าที่ด้านการเรียนการสอนการวิจัย การให้การศึกษาด้านวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มีการบริหารที่มีอิสระและความคล่องตัวมากกว่า
มหาวิท ยาลั ย ของรั ฐ อื่ น ภายใต้ ภ ารกิ จ หลั ก 5 ประการ ได้ แก่ 1) ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั งคนระดั บ สู งด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) วิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 3) ปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ 5) ทะนุบารุงศิลปะและ
วัฒ นธรรมของชาติแ ละของท้ อ งถิ่ น จากการด าเนิ น การขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนฯ มหาวิ ท ยาลั ยได้จั ด ท า
รายละเอียดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 พันธกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์หลัก
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่น
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ มีความรู้และปัญญาคู่คุณธรรม ให้บริการวิชาการ และการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึด
หลักความเป็นอิสระทางวิชาการและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ภารกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีภารกิจหลัก 5 ประการ ได้แก่
1. ผลิตและพัฒนากาลังคน ระดับ สูงทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
2. วิจัย ค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนาผลการวิจัยและพัฒนา
ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3. ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทาง
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
5. ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555 -2564)
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วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ เป็นจุดหมายและเป็นกรอบแนวทางการสาหรับทศวรรษที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุร นารี โดยมหาวิท ยาลัย เตรีย มความพร้อมจากกระแสการเปลี่ ยนแปลงและโลกาภิวัฒ น์ที่เกิดขึ้น มีการ
ยกระดั บ “คุ ณ ภาพ” ของการด าเนิ น การในทุ ก ภารกิ จ และการเตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ ผู้ น าที่ มี ขี ด
ความสามารถในการวางแผนที่ก้าวกระโดดในระยะยาว (Quantum Jump) ดังแผนภาพ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัด
หลั ก ของความส าเร็ จ หลั ก ของมหาวิท ยาลั ย ดั งนั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึงก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ ม หาวิท ยาลั ย แบบ
“มุ่งเป้า” จากผลการทา TOWS Analysis ดังนี้
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม”
ค าอธิ บ าย มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารีเป็ น สถาบัน แห่ งการเรียนรู้ท างด้านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชั้นเลิศอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ และอันดับ 1 ใน 100 ของเอเชีย เป็นแหล่งผลิตบุคลากร
ชั้นยอด เป็นผู้นาในด้านการบริหารจัดการและดาเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐานโดยมีนวัตกรรมที่
เป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้าน เป็นที่พึ่งพาของสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับการยอมรับทั้ง
ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
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เป้าประสงค์หลัก
1. การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3. มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
5. มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คาอธิบายเป้าประสงค์
1. เพื่ อ จั ด การศึก ษาทางด้ านวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข องมหาวิท ยาลั ย ให้ เป็ น ที่ ย อมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ มุ่งผลิตบัณฑิตตามผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcome) มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ มี ภู มิ รู้ ภู มิ ธ รรม
ภูมิปัญญา และภูมิฐาน เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม ทันโลก และตรงตามอุปสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต เป็น
แรงงานความรู้ (Knowledge Workers) ที่สอดคล้องตามกระแสเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยความรู้ เป็นนักศึกษา
และบั ณ ฑิ ตที่มีองค์ความรู้ที่ส าคัญ ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีทั กษะการ
ดารงชีวิต (Life Skill) สามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ มีปัญญาและ
คุณธรรม โดยผลการประเมินด้านการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ในด้านการผลิตนักวิจัยและ
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งงานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และวิจัยต่อยอด การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ และ
เทคโนโลยี เพื่ อ ความเป็ น เลิ ศ ทางวิช าการ มี ผ ลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ แ ละสร้า งทรัพ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาที่
สนองตอบความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น และสั งคม ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของภาคการผลิ ต รองรั บ
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 10 อุตสาหกรรม และประยุกต์ใช้ในการร่วมแก้ปัญหาหลักของประเทศ
เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร หุ่น ยนต์
การบินและระบบโลจิสติกส์ พลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร การบริหารจัดการ
ขยะ วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน การบริหารจัดการน้า และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยผลการประเมินใน
ด้านการวิจัยอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
3. เพื่ อให้ ม หาวิท ยาลั ย ได้ รั บ การยอมรับ จากสั งคม ในการเป็ น ที่ พึ่ งทางด้ านวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี โดยด าเนิ น การด้ านพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์กั บ สั งคม (Social Engagement) ส่ งเสริม การปรับ แปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่สังคม ให้บริการวิชาการที่เอื้อและสนองตอบความต้องการ
การสร้างความเข้ม แข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ การเป็นที่พึ่งพาได้ของสังคมที่ส อดคล้องกับ
ความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) โดยผลการประเมินในด้านการปรับแปลง
ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการวิชาการอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
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4. เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การบูรณาการการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เป็นแหล่ง
สะสมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณ ชนโดยนาเทคโนโลยีมาสนับสนุน และผลการ
ประเมินในด้านการทะนุบารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม
5. เพื่ อ ธ ารงไว้ซึ่งความเป็ น มหาวิท ยาลั ยชั้ น น าภายใต้ น วัต กรรม และอั ต ลั ก ษณ์ ที่ โดดเด่ น ของ
มหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ รวมบริการ ประสานภารกิจ การถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน
และสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นต้น พัฒนาระบบบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้าน
การเงินทรัพย์สิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไปและมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการและทุกระบบของการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เป็นต้น
4.2 ปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอาศัยปัจจัยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์
ภารกิจ และเป้าประสงค์ตามภารกิจ ดังนี้
1. ทุนทรัพยากรบุคคล (Human Capital) พัฒนาทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย (คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษา) ให้เป็นคนดีและเก่ง มีทักษะและความชานาญในวิชาการและวิชาชีพสามารถทางาน
เป็นทีมในทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีระบบและกลไก
ในการคัดเลือกและธารงรักษาบุคคลที่มีความสามารถเพื่อสืบสานความเป็นเลิศ
2. เทคโนโลยี แ ละระบบสารสนเทศ (Technology and Information System) พั ฒ นาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ คลังข้อมูล และการบริหารจัดการข้อมูลที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
สนับสนุนการดาเนินการในทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การจั ด การทรั พ ยากร (Resource Management) พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบจั ด การ
ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ มีความเพียงพอต่อการดาเนินการ เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมที่สุด
(optimum) ทั้งในส่วนของการเงิน การคลัง งบประมาณ ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพยากรทางกายภาพ และ
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นสูงสุด
4. การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐบาลตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอิสระ คล่องตัว
มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ พึ่งพาตนเอง เพื่อส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์อย่างรวดเร็วโดยสามารถ
เขียนเป็น แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยในการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ห ลัก และ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ดังนี้
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4.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการและแนวทางยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
- การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องตามความต้องการของสังคมและประเทศและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และทักษะต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- กระบวนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาองค์ความรู้และ
ทักษะต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- อาจารย์มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมาตรฐานสากล
- คุณภาพของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษามีคุณภาพในระดับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- นักศึกษาทุกระดับได้รับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอานวยความสะดวกอย่างพอเพียง และ
มีบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
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มาตรการ 1.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
แนวทาง
1.1.1 ปรับ ปรุ งและ/หรือพัฒ นาหลั กสู ตรและจัดการศึกษา เพื่ อผลิ ตกาลั งคนที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ โดยเฉพาะในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งหรือสามารถพัฒนาให้มีความเข้มแข็งได้
เช่ น ยานยนต์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเกษตรและเทคโนโลยีชี ว ภาพ การแปรรูป อาหาร (Food Innopolis)
หุ่น ยนต์ การบิ น และโลจิ สติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร เป็นต้น
จัดตั้งสานักวิชาใหม่ที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยกาหนด อาทิ สานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ และสานักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
1.1.2 ปรับปรุง และ/หรือพัฒนาหลักสูตรโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อัตลักษณ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning Outcome) ของหลั ก สู ต ร และ
สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หลักสูตรเน้นพัฒนา Entrepreneurial Skills และ Mindset
การจัดการรายวิชาและกิจกรรมทางวิชาการที่เสริมสร้าง Technology Entrepreneurship แ ล ะ Social
Entrepreneurship แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร Innopreneurship and Business Design ที่ เป็ น ห ลั ก สู ต รแ บ บ
สหวิทยาการที่ร่วมดาเนินงานในลักษณะ Partnership กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
นานาชาติ เป็นต้น
1.1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้สามารถผลิต
กาลังคนที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการสร้างความ
เข้มแข็งให้สานักวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.1.4 เร่งรัดการเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่
มีความพร้อม รวมถึงสนับสนุนการรับรองคุณภาพหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพระดับนานาชาติ
1.1.5 พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จัดการศึกษาแบบก้าวหน้า (Honors Program) ให้มากขึ้น
โดยเฉพาะในสาขาวิช าที่ มีความจ าเป็ น ต้องการพัฒ นาประเทศ เพื่ อสนับ สนุ นให้ นักศึ กษาสามารถศึ กษา
ต่อเนื่องได้ถึงระดับปริญญาเอก และการเตรียมนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นนักวิจัย
1.1.6 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร แบบ Joint Degree/Dual Degree ในสาขาวิชาที่มีความพร้อมและ
มีความจาเป็นต้องการพัฒนาประเทศ
1.1.7 ส่ ง เสริ ม การก าหนดมาตรฐานความเชี่ ย วชาญของนั ก ศึ ก ษาในด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า น
ภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล
และสนองตอบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน
1.1.8 บูรณาการหลักสูตร โดยเน้นเป็น Multidisciplinary การยุบรวมหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกัน
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับเทคโนโลยีและการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถแข่งขันได้
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มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาให้มี
องค์ความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
แนวทาง
1.2.1 พัฒ นาระบบการเรีย นการสอนเพื่อให้ เกิดผลลั พธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) ตามที่
หลักสูตรกาหนดเพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
1.2.2 พัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
1.2.3 ส่งเสริมการบู รณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิช าการในส านักวิชาและ
ระหว่างสาขาวิชา
1.2.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือที่มีการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ
สถาบัน/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งการแสวงหาความ
ร่วมมือใหม่เพื่อการสร้างความเข้มแข็งในบางสาขาวิชาที่มีความจาเป็นสูง
1.2.5 พัฒนาจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)
1.2.6 พัฒนาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
(Expected Learning Outcome)
1.2.7 จัดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมนักศึกษาโดยส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ
ของนักศึกษาทั้งในและนอกหลักสูตรให้มีความหลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาเน้น
ส่งเสริมให้เป็นนักคิด นักสร้าง (Makers) เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.2.8 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าและรักษา
นักศึกษาให้คงอยู่ในระบบของมหาวิทยาลัยได้จนสาเร็จการศึกษามากขึ้น
1.2.9 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูป Modular System เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักศึกษาและผู้เรียนให้สูงขึ้น
มาตรการ 1.3 ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางานของนักศึกษา (Cooperative
and Work-integrated Education (CWIE)) ในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative
Education) และรูปแบบอื่น และผลักดันสู่ความเป็นนานาชาติ
แนวทาง
1.3.1 ยกระดั บ ความเป็ น ผู้ น าในการจั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ
การท างาน ของนั ก ศึ ก ษา (Cooperative and Work-Integrated Education (CWIE)) ในรู ป แบบสหกิ จ
ศึกษาและพัฒนาอาชีพให้ได้มาตรฐาน
1.3.2 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในการจั ด สหกิ จ ศึ ก ษาและพั ฒ นาอาชี พ กั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) อย่างยั่งยืน เช่น การทางานในสถานประกอบการการพัฒนาหลักสูตร และสร้าง Contact
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กั บ สถานประกอบการเพื่ อ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ าปฏิ บั ติ งานในฐานะผู้ ป ระกอบการร่ว ม การร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถานประกอบการ
1.3.3 เสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ ภายในและภายนอกมหาวิท ยาลั ย ในการจัด สหกิ จศึ ก ษานานาชาติ
การเชื่อมโยงกับอาเซียนโดยอาศัยงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดเรียนการสอนใน
ต่างประเทศ การรับ นักศึกษาต่างประเทศเข้ามาปฏิบัติงานสหกิจ (Exchange Student Inbound) การส่ง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ (Exchange Student Outbound) เป็นต้น
1.3.4 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ บบ Cooperative and Work-Integrated Education
(CWIE) ในรูปแบบอื่น
มาตรการ 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์
อย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากล
แนวทาง
1.4.1 พัฒ นาสมรรถนะด้านการเรียนการสอนและการเรี ยนรู้ โดยใช้ห ลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐาน
วิช าชี พ ด้ านการสอนและการสนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ข องสหราชอาณาจั ก ร (UK Professional Standards
Framework, UKPSF) ของ HEA (The Higher Education Academy)
1.4.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
1.4.3 พัฒนาระบบการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ทางานของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับลักษณะการจัดการเรียนการสอนของสานักวิชา
1.4.4 พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาต้นแบบเพื่อขยายผลแก่อาจารย์ในวงกว้าง
มาตรการ 1.5 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์เครื่องมือ และ
แหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
แนวทาง
1.5.1 จัดทาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระบบการ
บริหารจัดการเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย และสม่าเสมอ
1.5.2 พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning
1.5.3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.5.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่าย
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1.5.5 เพิ่มศักยภาพศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยจัดให้มีสิ่งอานวย
ความสะดวกและมีทรัพยากรสารสนเทศที่เพียงพอและสอดคล้องต่อความต้องการนักศึกษา คณาจารย์ และ
บุคลากร
1.5.6 ส่งเสริมการผลิตสื่อและตาราและแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย
1.5.7 พัฒ นา Massive Open Online Courses และ E-Learning ในสาขาวิช าที่ มีความเชี่ ยวชาญ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา (Ubiquitous Learning) และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.5.8 ปรั บ ปรุ งระบบการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ การทบทวนการเรีย นในรูป แบบต่ า ง ๆ ตามอั ธ ยาศั ย โดย
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้ใช้
มาตรการ 1.6 ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
แนวทาง
1.6.1 สร้ า งค่ า นิ ย มสาธารณชนต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย โดยการประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ง รุ ก และการสื่ อ สาร
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้มีศักยภาพในการเรียนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลั ยให้
มากขึ้น
1.6.2 ผลักดันการก้าวสู่ความเป็นนานาชาติ โดยเร่งรัดการเพิ่มจานวนนักศึกษาชาวต่างประเทศให้มาก
ขึ้นโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการลดลงของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้เกิดผล
เพื่อมิให้กระทบต่อการสนับสนุนภารกิจการวิจัย
1.6.3 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ งระบบและวิธี การรับ นั ก ศึ ก ษารูป แบบต่ าง ๆ ให้ มี ความสอดคล้ อ งและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้ ได้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงและ/หรือมีผลการเรียนดีมาศึกษาให้
มากขึ้น รวมถึงการมีจานวนรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการรับศึกษาและทรัพยากร
1.6.4 เร่งรัด การสร้ างความพร้ อมและความเข้ม แข็งด้ านต่ าง ๆ เพื่ อ ให้ โรงเรียนสุ รวิวัฒ น์ ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลรองรับการเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ
1.6.5 ส่งเสริมผู้มีศักยภาพในการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยจัดหาทุนการศึกษาให้เพียงพอ
1.6.6 เสริมสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เช่น การแสวงหาทุนการศึกษา
จากแหล่งทุนต่าง ๆ ให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามากขึ้น และการจัดสรรทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่างชาติมากยิ่งขึ้น
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มาตรการ 1.7 เสริมสร้างและพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Residential University
แนวทาง
1.7.1 ยกระดับศูนย์การเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการ
แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม
1.7.2 ปรับปรุงหอพักนักศึกษาและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมและเอื้ออานวยให้นักศึกษา
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ
1.7.3 ปรับ ปรุงและพัฒ นาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
1.7.4 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกต่อสังคมเสริมสร้างจริยวัตร
และการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดแก่นักศึกษามากยิ่งขึ้น
มาตรการที่ 1.8 เสริมสร้างความโดดเด่นนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ
แนวทาง
1.8.1 กาหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยตามนโยบายของรัฐบาลและ
นาลงสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างมีคุณภาพ
1.8.2 จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศในรายวิชาที่มีความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาเกิดการ
พัฒนาด้านภาษาอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
1.8.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและตาราของนักศึกษาให้เป็นรูปแบบสองภาษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
1.8.4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และจัดพื้นที่ซึ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารให้กับนักศึกษาให้เป็นรูปธรรม
1.8.5 ส่งเสริม และพัฒ นาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และทั กษะในการสื่อสารให้ บุ คลากร
โดยเฉพาะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
1.8.6 สร้ างวัฒ นธรรมการใช้ ภ าษาอั งกฤษในชี วิ ต ประจ าวั น ของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาอย่ างเป็ น
รูปธรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
- ผลงานวิจัยนาไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมได้อย่างเห็นผล และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
เพื่อการพึ่งพาตนเองมากขึ้น และยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล
- ระบบงานวิจัยที่ครบวงจร มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ
- พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีขีดความสามารถสูงขึ้นและจานวนบุคลากรด้านการวิจัยเพิ่มขึ้น
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัย
- มีงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยี สนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ คุ้มค่าและเหมาะสม
ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
มาตรการ 2.1 ส่งเสริมงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและแก้ปัญหาหลักของภูมิภาคและ
ของประเทศและยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล
แนวทาง
2.1.1 สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ของมหาวิทยาลัยที่
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาหลักของประเทศ เช่น ระบบบริหารจัดการน้า พลังงาน ระบบราง ระบบขนส่ง
และการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร เป็นต้น เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศตามที่รัฐบาล
กาหนด ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การแปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบ
วงจร และเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล
2.1.2 ผ ลั ก ดั น ก า ร ส ร้ า ง “ Research Academy” แ ล ะ “ Advanced Research Building”
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทาวิจัยและรองรับการขยายตัวของงานวิจัยตามที่รัฐบาลได้กาหนดไว้ในนโยบาย
หลักของประเทศ
2.1.3 ยกระดั บ การวิจั ย ด้ ว ยการบู รณาการร่ว มกั บ การจั ด การศึ ก ษาขั้น สู งเพื่ อ สร้างความเป็ น เลิ ศ
(Excellence) ของมหาวิทยาลัยและเพื่อการยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล เช่น การสร้างคลัสเตอร์ใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านโรคเรื้อรัง ด้านสุขภาพช่องปาก การสร้างศูนย์นวัตกรรมชีวกล
ศาสตร์ ด้านวัสดุศาสตร์ ด้าน Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) เป็นต้น
2.1.4 สนั บ สนุ น การจั ด ท าชุ ด โครงการวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ (Area-based) หรื อ เชิ งประเด็ น (Problembased) ที่บูรณาการในลักษณะสหวิทยาการ (Multidiscipline) เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาประเทศแบบครบ
วงจรและเกิดผลกระทบสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น ชุดโครงการวิจัยเชิง

ที่มา: แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 12 ประจาปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 -2564)

18
บูรณาการเรื่องมันสาปะหลัง การเกษตรกรรมสมัยใหม่ (Modern Farming และ Modern Farmers) การ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือก การท่องเที่ยว และ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2.1.5 ส่งเสริมการสร้ างเครือข่ายวิจัย กับทุกภาคส่ วนในสั งคมให้ มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างงานวิจัยที่
เข้มแข็ง โดยเฉพาะในมิติเชิงพื้นที่ (Area-based) ที่เชื่อมโยงกับบริบทเศรษฐกิ จและภูมิสังคมของพื้นที่ เช่น
การทางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษาในจังหวัดในการเผยแพร่องค์ความรู้
เพื่อพัฒนาจังหวัด เป็นต้น
2.1.6 สนั บ สนุ น “งานวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการที่ ม องการใช้ ป ระโยชน์ ” ให้ กั บ ภาครั ฐ ภาค
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และภาคเอกชนเพื่ อ ให้ เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ทุ ก ภาคส่ ว น โดยเฉพาะการรองรั บ
งบประมาณการวิจัยของประเทศที่จะมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก
มาตรการ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยให้มีผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แนวทาง
2.2.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการวิจัย รวมถึงระบบการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการวิจัย เพื่อให้การบริหารจัดการวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เสร็จทันเวลาและ
คุ้มค่างบประมาณ
2.2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและ
เป็นปัจจุบันและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการการวิจัยและทางานเป็นทีม เช่น การจัดกลุ่ม
วิจัย ศูนย์วิจัย การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านวิจัยและวิชาการทั้งภายในและภายนอกให้เข้มแข็งและ
ต่อเนื่องในรูปแบบ Collaborative Research Program การบูรณาการงานวิจัยระหว่างสานักวิชา การสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ทางการวิ จั ย ให้ กั บ ส านั ก วิ ช าใหม่ ก ารแลกเปลี่ ย นนั ก วิ จั ย (Exchange Researcher)
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ(Visiting Professor) เป็นต้น
2.2.4 พัฒนาระบบและกลไกในการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานและนวัตกรรมจากการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการจากโจทย์ปัญหาจริง เพื่อการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ที่มากขึ้นและมีการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
2.2.5 ปรับปรุงระบบและกลไกและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนอง
ต่อต่อความต้องการของประเทศ โดยใช้การวิจัยเป็นฐานให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงระบบกลไกใน
การนาผลงานดังกล่าวไปสู่การใช้ประโยชน์จริง
2.2.6 ปรับปรุงการบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย เช่น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี ฟาร์มมหาวิทยาลัย ศูนย์ บรรณสารและสื่ อการศึกษา เป็นต้น ให้ สามารถสนับสนุนการวิจัยได้
คล่องตัวมากขึ้นเพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถดาเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2.7 ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง สามารถ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีค่าผลกระทบการอ้างอิงสูง (High Impact Factor) เป็นที่ยอมรับในวงการวิจัย
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และวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ในด้านการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงการ
ประยุ กต์ ในภาคการผลิ ตจริ ง (Real Sector) และมีการอ้างอิ ง (Citation) ให้ เพิ่ม สู งขึ้น อย่างต่อเนื่องและ
สนับสนุนการจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นอย่างสม่าเสมอ
2.2.8 ปรับปรุงกระบวนการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น การวิจัยในมนุษย์ การวิจัยในสัตว์ทดลอง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ เป็ น ต้น เพื่ อรองรับการดาเนิน งานวิจัยที่ จะมีปริมาณสูงขึ้นโดยเฉพาะในด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.2.9 ผลักดันวารสารเทคโนโลยีสุรนารีให้เป็นวารสารวิชาการนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล
ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น ISI และ Scopus เป็นต้น เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่สากล
มาตรการ 2.3 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิจัยและการเพิ่มจานวนให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนางานวิจัย
แนวทาง
2.3.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารบุคคลด้านวิจัย เพื่อดึงดูดบุคลากรด้านวิจัยที่มีศักยภาพสูงเข้า
ร่ว มงานและ/หรื อธ ารงบุ คลากรให้ อยู่ ในระบบ เช่น การปรับ ปรุงสั ญ ญาจ้างที่ มี กรอบระยะเวลานานขึ้ น
การกาหนดสถานะและสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ และการให้สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่
เหมาะสม และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น
2.3.2 สร้างนั กวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสู งให้ มากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการ
โดยใช้ระบบมิตราจารย์และนักวิจัยพี่เลี้ยง ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินงานของนักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัย
รุ่นใหม่ให้มากขึ้น
2.3.3 สรรหานักวิจัยเต็มเวลาที่มีศักยภาพสูงให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการทาวิจัยของคณาจารย์ที่มี
ศั ก ยภาพสู งให้ ส ามารถผลิ ต ผลงานที่ เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ด้ านวิจั ย ของมหาวิท ยาลั ย ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
มาตรการ 2.4 สนับสนุนการมีงบประมาณทั้งจากแหล่งทุนภายในและแหล่งทุนภายนอกเครื่องมือ และ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการวิจัยอย่างเพียงพอ คุ้มค่า และเหมาะสม
แนวทาง
2.4.1 เสริมสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้
เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะส่วนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง
และเกิดผลงานที่มีคุณ ภาพมากขึ้น เช่น ห้ องสมุด ห้ องปฏิบัติการวิจัย เครื่องมือ ครุภัณ ฑ์ สาธารณู ปโภค
เป็นต้น
2.4.2 ส่งเสริมการเสริมสร้างความเป็นสากลในด้านการวิจัย (Research Internationalization) เช่น
การร่วมทาวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศการแสวงหาทุนวิจัยจากหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศให้
มากขึ้นเป็นต้น ให้มีสัมฤทธิผลสูงขึ้น
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2.4.3 สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านการวิจัยตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างต่อเนื่อง
2.4.4 พัฒนาระบบและกลไกในการขอจัดสรรงบประมาณวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยให้
ได้รับมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและอย่างเป็นรูปธรรม
2.4.5 สนับสนุนการเชื่อมโยงและการสร้ างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นแหล่ง
ทุนวิจัยและเป็นส่วนสนับสนุนสาคัญในการนาผลงานวิจัยไปเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
และการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

เป้าประสงค์
- มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นแหล่งให้บริการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด
และพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
- ระบบบริหารจัดการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
- มหาวิทยาลัยนาองค์ความรู้และผลงานวิชาการสู่สังคมผ่านเครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ
ทั้งชุมชน/ท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม
ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
มาตรการที่ 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และ
การบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
แนวทาง
3.1.1 พัฒนาระบบงานด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และบริการวิชาการให้มีการ
บริหารจัดการที่คล่องตัว เน้นการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จยิ่งขึ้นโดยมีหน่วยวิสาหกิจ ได้แก่ เทคโนธานี
ฟาร์มมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นและเสริมสร้าง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในมิติยุทธศาสตร์เฉพาะของรัฐบาล มิติพื้นที่
และเอกชน
3.1.2 สนับสนุนการนาทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคธุรกิจ และภาคการผลิตเพื่อเป็น
การเพิ่มรายได้และมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น
3.1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการสนับสนุนการปรับแปลง ถ่ ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
3.1.4 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการคุณภาพของหน่วย วิสาหกิจให้ได้มาตรฐานสากล
3.1.5 ส่งเสริมการบูรณาการการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการกับ
ภารกิจอื่นเพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และมีสัมฤทธิผลมากขึ้น
3.1.6 พั ฒ นาการให้ บ ริ การของสุ รสั ม มนาคารให้ มีศั กยภาพเพิ่ มสู งขึ้ น สามารถรองรับ การจัดการ
ประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงเพื่อนาผลงานวิชาการสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ
แนวทาง
3.2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมแก้ปัญหาในเชิงพื้นที่ และการทา
วิจัยร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น
3.2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคเอกชนเพื่อถ่ายโอนทรัพย์สิน
ทางปัญญาเข้าสู่กระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์
3.2.3 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลักในการเป็นที่พึ่งของสังคมเพื่อการร่วมแก้ปัญหาให้ชุมชน
และท้องถิ่น
มาตรการที่ 3.3 ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในบทบาทการเป็นแหล่งให้บริการ
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการ
แนวทาง
3.3.1 ผลักดันนโยบาย University Engagement โดยการนาพันธกิจของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการ
กับสังคมและชุมชน และ Social Enterprise ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาบูรณา
การการเรี ย นการสอนในชุ ม ชน (Community Experiential Learning) การสร้ า งนวั ต กรรมทางสั ง คม
(Social Innovation) การส่งเสริมให้เกิด Social Enterprise การสร้างผู้ประกอบการทางสังคม การส่งเสริม
การไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน เช่น โครงการ Talent Mobility การเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรมโดยการต่อยอดการศึกษาและการฝึกอบรม การพัฒ นาฝีมือแรงงานในพื้นที่เขต
อุตสาหกรรม การพัฒนาระบบนิเวศน์เอื้อ Ecosystem ที่สนับสนุนการพัฒนา Social Enterprise ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม และเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคม
3.3.2 เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องการเป็นแหล่งให้บริการปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี และการให้บริการทางวิชาการสู่ภายนอกอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพื้นที่แสดงผล
งานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (IP Roadshow) บริเวณอาคารสุรพัฒน์ 3 เป็นต้น
3.3.3 ขยายขีด ความสามารถของอุ ท ยานวิท ยาศาสตร์และนวัต กรรม (Science and Innovative
Park) ให้สามารถรองรับการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
3.3.4 พัฒ นาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น อุทยานการเรียนรู้ ฟาร์ม
มหาวิทยาลัย หน่วยบริการวิชาการชุมชน สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (บวช.) ฯลฯ และบริการองค์ความรู้
แก่หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น
3.3.5 ผลักดันให้นาเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยไปร่วมใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาของสังคมและแก้วิกฤต
ของประเทศ เช่น เทคโนโลยีด้านการกาจัดขยะเทคโนโลยีด้านไมโครเวฟ เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นต้น
ที่มา: แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 12 ประจาปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 -2564)

23
3.3.6 ส่งเสริมการจั ดประชุม สั มมนาด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒ นาเทคโนโลยี และการ
บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
3.3.7 ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นาทางปัญญา และการมีจิตสานึกในการรับใช้และ
รับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)
3.3.8 ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการตอบโจทย์รัฐบาล ตอบสนอง
นโยบายชาติ ยุทธศาสตร์ โครงการตามยุทธศาสตร์ และโครงการบูรณาการ โดยเน้นความเป็นประชารัฐ
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
มาตรการที่ 3.4 สนับสนุนการนาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของสังคม
ภูมิภาค
แนวทาง
3.4.1 ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ความต้องการที่แท้จริงของสังคมเพื่อให้การจัดบริการวิชาการสอดคล้อง
และช่วยแก้ปัญหาให้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4.2 สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒ นาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชน
3.4.3 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและท้องถิ่นโดยการจัดอบรมและให้ความรู้และทางาน
ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของชุมชน
3.4.4 ส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงความรู้ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่
นาไปสู่การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (GRP) ให้สูงขึ้น
3.4.5 สนับสนุนการเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
เตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป้าประสงค์
- ชุมชนและท้องถิ่นได้รับความรู้ด้านการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
- การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- ระบบบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงการดาเนินการด้าน
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงานภายนอก
- บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้รับความรู้ด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตระหนัก เห็นคุณค่า และมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สืบสานต่อไป
ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
มาตรการที่ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ
แนวทาง
4.1.1 ยกระดับภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความชัดเจน
ขึ้น เช่น ส่วนกิจการนักศึกษาให้เป็นแหล่งปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมรองรับแก่
นักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และห้องไทยศึกษานิทัศน์และห้องเทคโนโลยีไทย
โบราณให้ เป็ น แหล่ งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยและเผยแพร่ศิล ปวัฒ นธรรมท้ องถิ่นและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
เป็นต้น
4.1.2 พัฒ นาอุท ยานการเรีย นรู้สิ รินธรให้ มีบ ทบาทหลั กเป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่องค์
ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเทคโนโลยีพื้นบ้านของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากร นักศึกษา
และประชาชน
4.1.3 สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบและจั งหวัดในการดาเนินงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นและภูมิภาค
4.1.4 สร้างเครือข่ายกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 4.2 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่สู่ท้องถิ่น
แนวทาง
4.2.1 สนับสนุนและความสาคัญกับการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมถึงการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ผลงานด้านทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.2.3 ส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมและเทคโนโลยีพื้นบ้านในระดับชาติ
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4.2.4 ส่ งเสริม การสร้างจิ ต ส านึ ก ให้ บุ คลากรและนัก ศึกษาตระหนัก และเห็ น คุ ณ ค่าของศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มากขึ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์
- มหาวิทยาลัยมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการสูงภายใต้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับสูง
- การสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอกมีประสิทธิภาพ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถและมีศักยภาพสูง
- มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัย
(Happy and Healthy Environment)
- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอับดับ “มหาวิทยาลัยเขียว” อันดับ TOP 10 ของประเทศ
- มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
ตลอดจนมีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน
- มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เหมาะสม
- มหาวิทยาลัยมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
ประกอบด้วยมาตรการและแนวทางต่าง ๆ ดังนี้
มาตรการที่ 5.1 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัวมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดภายใต้หลักอัตตาภิบาล
แนวทาง
5.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อระบบ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้
5.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.1.3 พัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการลดขั้นตอนการทางาน และการพัฒนาไปสู่การให้บริการ
แบบบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Services)
5.1.4 ทบทวนและปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งองค์ ก ร (Restructure) ให้ มี ค วามกระชั บ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับลด หรือยกเลิกกระบวนการ
ทางานบางส่วนที่ไม่ต้องดาเนินการแล้ว และดาเนินการเฉพาะในส่วนที่สาคัญ โดยใช้วิธีการทาวิจัยสถาบัน
ประกอบการตัดสินใจ
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มาตรการที่ 5.2 ส่งเสริมและปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในและภายนอกที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
แนวทาง
5.2.1 ปรับปรุงระบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย
ช่องทางและมีประสิทธิภาพ
5.2.2 พัฒนางานชุมชนสัมพันธ์และระบบสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่นและภูมิภาค ภาครัฐ
ภาคเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี การเกื้อกูลและประสานประโยชน์ร่วมกัน
5.2.3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย (SUT Branding) ในทุ ก องค์
ประกอบตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลั ย โดยยึดมั่นวัฒ นธรรมองค์กรที่ดี มีความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
ระดับชาติและนานาชาติ และสื่อสารถึงทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการงานบริหารบุคคล เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แนวทาง
5.3.1 เร่งรัดการจัดทาและผลักดันการนาแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์
5.3.2 ปรับ ปรุงการแบ่ งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการ
ขยายตัวของมหาวิทยาลัย
5.3.3 วิเคราะห์อัตรากาลังสายวิชาการและสายปฏิบัติการให้สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ มีการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในสาขาขาดแคลนอย่างเหมาะสม
5.3.4 เร่งรัดการดาเนินการเชิงรุกในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ เป็นคนดีและเก่งเข้ามาร่วมงาน
กับมหาวิทยาลัยโดยมีจานวนสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
5.3.5 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผ ลในการปฏิบั ติงาน จัดทาตัวชี้วัด (KPI) และจัดทาข้อตกลงภาระงานเป็นรายบุคคล มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
5.3.6 พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติเช่น จัดทาแผนเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ตามระบบสมรรถนะ
เพื่อการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล การพัฒนาตามหลักการบริหารจัดการผู้มีความรู้สาหรับผู้มีความสามารถ
โดดเด่น (Talent Management) เป็นต้น
5.3.7 นาระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) พร้อมทั้งระบบการขอกาหนดตาแหน่งของ
บุคลากรทุกระดับ สู่การปฏิบัติให้ เห็ น ผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนการทดแทน
ตาแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย (Succession Plan)
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5.3.8 ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางานร่วมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความรักและความผูกพัน
(Engagement) รวมถึงมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน
มาตรการที่ 5.4 สนับสนุนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสมต่อการดารงชีวิตภายใน
มหาวิทยาลัย (Happy and Healthy Environment)
แนวทาง
5.4.1 ปรับ ปรุงดูแลอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งอานวยความสะดวกให้ เหมาะสมต่อการ
ทางานและการดารงชีวิตภายในมหาวิทยาลัย
5.4.2 เสริมสร้างความมั่นคงในการทางานให้กับบุคลากร โดยปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนอัตรา
เงินเดือนอย่างเหมาะสมเพื่อดึงดูด จูงใจ และรักษาคนเก่งคนดีให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
5.4.3 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
เหมาะสม
5.4.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากรและนักศึกษารวมถึงการเร่งรัดพัฒนา
ระบบและกลไก Happy Workplace อย่างต่อเนื่องและนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
มาตรการที่ 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้นโยบาย “มหาวิทยาลัยเขียว
สะอาด”
แนวทาง
5.5.1 จัดทาแผนแม่บทระยะยาวที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ ระยะ 30 ปี (พ.ศ. 25632593) แผนการซ่อมบารุงรักษาอาคารสถานที่ และแผนพัฒนาการใช้พลังงานสะอาดและทดแทน ระยะ 5 ปี
ระยะ 10 ปี เป็นต้น
5.5.2 สนับสนุนการออกแบบสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5.3 รณรงค์สร้างจิตสานึกให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย เช่น ลดการใช้พลาสติก มทส ปลอดโฟมธนาคารขยะรีไซเคิล ใช้กล่องอาหารส่วนตัว เป็นต้น
5.5.4 ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยโดยเน้นดาเนินการ 5 ด้าน
ได้ แ ก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ ซ้ า (Reuse) การน ากลั บ มาใช้ ใหม่ (Recycle) การซ่ อ มหรือ แก้ ไข
(Repair) และการหลีกเลี่ยง (Reject)
5.5.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสม เช่น ระบบการ
ขนส่งสาธารณะที่ดี ระบบจราจรอัจฉริยะจัดสถานที่จอดรถที่เหมาะสม เป็นต้น
5.5.6 ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับปรุงรถ
บริการส่วนกลางให้ใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน การใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยมากขึ้น เป็นต้น
5.5.7 ส่งเสริมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริการ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Procurement)
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5.5.8 ปรับปรุงความปลอดภัยของอาคาร การตรวจสอบอาคาร และการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5.5.9 ปรั บ ปรุ ง ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น Campus Security ที่ มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยใช้ RFID บันไดหนีไฟ ระบบดับเพลิง เป็นต้น
5.5.10 ปรับ ปรุ งระบบการบริ ห ารจัดการสารเคมีภ ายในห้ องปฏิ บั ติการให้ มีความปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานที่กาหนด
5.5.11 บริหารจัดการด้านกายภาพให้ดียิ่งขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมทั้งด้านการซ่อมแซม
(Repairing) การปรับปรุง (Renovation) และการฟื้นฟู (Rehabilitation) อาคารและสาธารณูปโภค
5.5.12 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้บุคลากรและนักศึกษา
มาตรการที่ 5.6 ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในทุก
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
แนวทาง
5.6.1 จัดทาแผนปฏิบั ติการดิจิ ทัลให้ มีความเหมาะสมตามรูปแบบและอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลั ย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและนโยบายของรัฐบาล
5.6.2 เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนาอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
รองรับการดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ
5.6.3 พัฒนาองค์ประกอบหลักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EIS) และระบบการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ให้สมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ เช่น ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเชื่อมโยง
เข้ากับ ระบบบริหารการคลังและงบประมาณมหาวิทยาลัยที่และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากร
ม นุ ษ ย์ (Human Research Information System : HIRS) อ ย่ าง Real Time ใน รู ป แ บ บ System
Integration เป็นต้น
5.6.4 พั ฒ นาระบบ Hardware, Software และ People ware ให้ ส ามารถรองรับ และประยุ กต์ ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับก้าวหน้า เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย
5.6.5 ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.6.6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสม
ตามที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
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มาตรการที่ 5.7 ส่งเสริมการสร้างและนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาสนับสนุนการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แนวทาง
5.7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใต้อัตลักษณ์ ที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
5.7.2 ธารงรักษาและพัฒ นาขีดความสามารถของ “ระบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบจ้างเหมาบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5.7.3 ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ ที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒ นา
มหาวิทยาลัย
5.7.4 พัฒนาและบูรณาการวัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) ให้เชื่อมโยงและรองรับระบบการ
บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
5.7.5 พัฒ นากระบวนการจั ดการความรู้ (Knowledge Management) ของมหาวิท ยาลั ยทั้งระบบ
เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในลักษณะการนาความรู้ไปเป็น “ปัญญาปฏิบัติ”
5.7.6 พั ฒ นากลไกการจั ด การความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่ อ เป็ น
เครื่องมือการบริหารงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.7.7 ส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงานทาวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานและเพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากร
5.7.8 พัฒ นาระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผลการด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ยอย่าง
ต่อเนื่อง และนาผลมาปรับปรุงการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
5.7.9 พัฒนารูปแบบการประเมินผลงานของอธิการบดี สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานให้สะท้อนผลงานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.7.10 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การเข้ า ร่ ว มการประเมิ น เพื่ อ จั ด ล าดั บ มหาวิ ท ยาลั ย (Ranking) ใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยนาผลที่ได้มาปรับปรุงงานตามพันธกิจอย่างสม่าเสมอ
มาตรการที่ 5.8 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า และเร่งรัดการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองด้านงบประมาณ
แนวทาง
5.8.1 พัฒนาแนวทางด้านการเงินและงบประมาณเพื่อการพึ่งพาตนเองให้มากยิ่งขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น จัดทาแผนกลยุทธ์การเงินและผลักดันไปสู่ปฏิบัติ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย และส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและการลงทุนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น
5.8.2 ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณให้ สอดรับกับหลักการจัดสรรงบประมาณแบบ
มุ่งเน้ น ผลงานในยุ ทธศาสตร์ (Strategic and Performance Based Budget) โดยใช้ห ลั ก 3R คือ Review
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Redeploy และ Replace และการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
(PART : Performance Assessment Rating Tool) ในการบริหารจัดการงบประมาณ
5.8.3 ปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกบริ ห ารงบประมาณและการคลั งให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยใช้ ร ะบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและระบบบริห ารจัดการโครงการที่ เหมาะสมมาประยุกต์ ใช้แ ละนาผลการติด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ มาเป็นพื้นฐานในการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
5.8.4 เร่งรั ดการบริห ารสิ น ทรั พ ย์และทรัพ ยากรต่ าง ๆ รวมถึงสนับ สนุน การพั ฒ นาและเพิ่ มมูล ค่ า
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยได้เห็นเป็นรูปธรรม
5.8.5 ส่งเสริมมาตรการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานโดยการนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงาน
5.8.6 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะการผ่าน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแม่ข่าย
5.8.7 เร่งรัดการพัฒนาระบบวิสาหกิจ ได้แก่ เทคโนธานี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฟาร์ ม มหาวิ ท ยาลั ย และสุ ร สั ม มนาคารให้ เข้ ม แข็ งและเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการรองรับ การพึ่ งพาตนเองของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต
5.8.8 พัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการการเงินโดยการระดมทุนจากทุกภาคส่ วนเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
มาตรการที่ 5.9 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
แนวทาง
5.9.1 พั ฒ นาระบบ โครงสร้าง และแผนงานบริห ารความสั ม พั น ธ์ระหว่างนั กศึ ก ษาศิษ ย์ เก่ า และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
5.9.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และมีการนามาใช้งานอย่างเหมาะสมผ่านระบบการบริหาร ความสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.9.3 ส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรระดับสาขาวิชา ระดับสานัก
วิชา และระดับมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
5.9.4 ส่งเสริมให้เกิดความเป็น เอกภาพของกลุ่มศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชมรมศิษย์เก่าสาขา
ชมรมศิษย์เก่าสานักวิชา ชมรมศิษย์เก่าภูมิภาค เป็นต้น โดยการสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงอยู่ในโครงสร้างของ
สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี
5.9.5 สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสังคม (University Engagement) ของนักศึกษา ศิษย์เก่า
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะการบูรณาการร่วมกันตามความสามารถและความถนัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ที่ชัดเจนและทั่วถึงแก่ชุมชนและสังคม
ที่มา: แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 12 ประจาปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 -2564)
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5.9.6 ส่งเสริมการให้ความรู้และการสร้างความเข้มแข็งแก่ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา และ
ในพื้น ที่ต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย เช่น การให้ ความรู้ด้านวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหม่แก่ศิษย์เก่าในภูมิภาคต่าง ๆ เป็นต้น

ที่มา: แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 12 ประจาปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 -2564)
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3. ความเชื่อมโยงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กับแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
แนวทางที่ 1.2.4, 1.2.5, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.7.3,
1.8.5-1.8.6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจยั
สู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
แนวทาง 2.4.1, 2.3.1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการที่ดีมปี ระสิทธิภาพสูง
ภายใต้อัตตาภิบาลและธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย
แนวทาง 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.6, 5.3.7, 5.4.4,
5.5.1 – 5.5.12, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.5

แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสูก่ ารเป็นแหล่งเรียนรู้และ
บริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นสากล กลยุทธ์ที่
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่ห้องสมุด
ดิจิทัล (1.5.5, 1.7.3, 2.4.1)
กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ
(1.5.2, 1.5.4)
กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
(1.7.3, 2.4.1)
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ
(1.2.5, 1.5.5, 2.4.1)
กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด (1.2.4)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารเพื่อการให้บริการที่
เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ TQA (5.7.4)
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาสู่สานักงานสีเขียว
(5.5.1 – 5.5.12)
กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน (5.2.3)
กลยุทธ์ที่ 2.4 การทบทวนแผนกลยุทธ์ศนู ย์บรรณสารและ
สือ่ การศึกษา (5.7.3)

แผนปฏิบัติดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
สื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ เครื่องมือและแหล่งการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
แนวทาง 1.4.3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
ทักษะทางวิชาชีพ (2.3.1, 5.3.1, 5.3.2,
5.3.6, 5.3.7, 5.7.5)
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ของบุคลากร (5.4.4)
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับ
(1.8.5 – 1.8.6)
การเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 4.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ (1.4.3)
กลยุทธ์ที่ 4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการ (1.4.3)
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4. แผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นสากล เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการสารสนเทศ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
รวมทั้งให้บริการสื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความเหมาะสม มีการบริหารจัดการ และการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ภารกิจ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่
1. บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
2. บริการและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการ
ของหน่วยงาน

ค่านิยมองค์กร : บริหารโปร่งใส บริการด้วยใจ ฉับไว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
TEAM
T = Transparency
E = Excellent service
A = Attentive staff
M = Modernization

โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้
บริการชั้นเลิศอย่างมืออาชีพ
บุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการแบบฉับไว
บุคลากรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ทันเทคโนโลยี
ทันโลก ทันสถานการณ์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

สมรรถนะองค์กร
บริการสารสนเทศและสื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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แผนที่ยุทธศาสตร์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (Strategy Map)
การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารีกับแผนยุทธศาสตร์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นเลิศ และเป็นที่พึ่งของสังคม
1. การจัดการศึกษามีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานสากล
2. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ยุทธศาสตร์

3. การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีและการบริการวิชาการเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม
4. การส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ภายใต้อตั ตาภิบาลและธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นสากล เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
1. การพัฒนาสู่การเป็นแหล่ง
เรียนรู้และบริการสื่อการศึกษา
ที่มีความเป็นสากล

2. การพัฒนาการบริหาร
เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3. การพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร

4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
ความเป็นเลิศขององค์กร
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5. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ได้ ก าหนด แผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นาศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ อั นพาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ โดยกาหนด
ยุทธศาสตร์ได้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นสากล
เป้าประสงค์หลัก : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่ยอมรับ
ในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่ห้องสมุดดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์หลัก : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการบริหารเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศภายใต้
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ TQA
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาสู่สานักงานสีเขียว
กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2.4 การทบทวนแผนกลยุทธ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
เป้าประสงค์หลัก : บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจขอบบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร
เป้าประสงค์หลัก : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเลิศ
ขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 4.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
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6. โครงการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นสากล
เป้าประสงค์หลัก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่ยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์ 1.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่ห้องสมุดดิจิทัล
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

การพัฒนาฐานข้อมูล
การจัดเก็บสารสนเทศดิจิทัล

1. ระบบการจัดการ
สารสนเทศจดหมายเหตุ
ดิจิทัล

1. เพื่อจัดเก็บ เผยแพร่
และอนุรักษ์เอกสาร
จดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี โดยใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและเหมาะสม
2. เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการงานจดหมาย
เหตุมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี ให้มีความ
ต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีสู่ห้องสมุดดิจิทัล

1. ผู้บริหาร มทส.
2. หน่วยงาน
ภายใน มทส.
3. บุคลากรใน
มทส.
4. นักศึกษา
5. ประชาชนทั่วไป

2561-2563

รายงานไตรมาส

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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โครงการ

กิจกรรม

2. สารสนเทศท้องถิ่น
นครราชสีมาดิจิทัล-จัดทา
ฐานข้อมูลสื่อประสม
สารสนเทศท้องถิ่นที่
สาคัญของจังหวัด
นครราชสีมา

วัตถุประสงค์
ให้ผู้ใช้บริการได้รับความ
สะดวกในการใช้บริการ
1. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นนครราชสีมา
2. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกด้าน ศิลปะ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
นครราชสีมา
3. เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

นักเรียน/
นักศึกษา/
อาจารย์/นักวิจัย
และประชาคม
นครราชสีมา

2560-2564

รายงานไตรมาส

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ
โครงการ

กิจกรรม

1) จัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
ทันสมัยรองรับการเรียนรู้
แบบ Active Learning

1. สารวจพื้นที่ และ
วางแผนการจัดหา
2. ค้นคว้าข้อมูล ศึกษาดู
งาน วิเคราะห์อุปกรณ์
ที่มีคุณภาพ ทันสมัย
และเหมาะสมในการ
ให้บริการ
3. จัดทางบประมาณ
4. ทดสอบการใช้งาน
จากอุปกรณ์ตัวอย่าง
(Demo)
5. ประสานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่
ติดตั้ง ความต้องการใช้
งานสื่อฯ
6. จัดหา ติดตั้ง วางระบบ
ให้บริการ
7. ประเมินผลการใช้งาน
อุปกรณ์

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อจัดหาสื่อโสต
1. อาจารย์
ทัศนูปกรณ์ที่มีคุณภาพ
บุคลากรและ
สนับสนุนการบริการการ
นักศึกษา
เรียนการสอนของ
2. บุคลากร
มหาวิทยาลัย
ภายในฝ่าย
2. รองรับการเรียนการสอน
รูปแบบ Active
Learning
3. เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
และอาจารย์ผู้ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วย
ในการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันต่อ
ยุค Digital 4.0

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

2561-2564

รายงานไตรมาส

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. บริการสื่อ
การศึกษา
2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

2) พัฒนาระบบให้บริการผลิต
เอกสารกลาง

1. วิเคราะห์ ปรับปรุง
ขั้นตอนการให้บริการ
2. จัดหาอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพ
ทันสมัย
3. พัฒนาระบบขอใช้
บริการออนไลน์
4. พัฒนาขั้นตอนการ
จาหน่ายเอกสาร
5. ปรับปรุงฐานข้อมูลฯ
1. วางแผน พัฒนา และ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการสื่อโสตฯ ผ่าน
ระบบเครือข่าย ณ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย
2. หาข้อมูล ประสานงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ
3. จัดหา วางระบบอุปกรณ์
ที่ใช้ ได้แก่ ระบบ
Network , อุปกรณ์
Monitor
โดยแบ่งพื้นที่เป็น 3 กลุ่ม
ดังนี้

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิ
การให้บริการ
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงรองรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มมากขั้น

อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา

2561-2564

1. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มขีด อาจารย์ บุคลากร
ความสามารถในการ
และนักศึกษา
จัดการและให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศและจัดหา
อุปกรณ์ที่ทันสมัยนามา
ให้บริการ
3. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน
อุปกรณ์ได้ถูกต้องและทัน
ความต้องการ

.2561-2564

3) พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ผ่านระบบ
เครือข่าย

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รายไตรมาส

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. บริการสื่อ
การศึกษา
2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. บริการสื่อ
การศึกษา
2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายไตรมาส
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โครงการ

กิจกรรม
- อาคารเรียนรวม
- อาคารห้องเรียน
ปฏิบัติการ
- ห้องประชุมและ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย
4. ปรับปรุงห้องควบคุม
ระบบโสตฯผ่านเครือข่าย

วัตถุประสงค์
4. เพื่อป้องกันการใช้
งานอุปกรณ์โสตฯ
ที่ผิดวัตถุประสงค์หลัก

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
โครงการ
1) บริการสนับสนุนการวิจัย

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

1. บรรณารักษ์ช่วยวิจัย
(Subject Librarian)
2. บริการสารสนเทศ
คัดสรรเฉพาะบุคคล
(SDI: Selective
Dessemination of
Information
Service) เป็นบริการ
สืบค้นสารสนเทศ
จากฐานข้อมูลที่ ศบส.
ให้บริการ ด้วย Keyword
ที่ผู้ใช้ต้องการ และ
รวบรวมเป็นรายการ
บรรณานุกรม บทคัดย่อ
จัดส่งให้ตามกรอบเวลา
3. บริการแนะนาการสืบค้น
สารสนเทศเป็น
รายบุคคล แนะนาการ
สืบค้นสารสนเทศจาก
แหล่งต่าง ๆ และ
ฐานข้อมูลที่ ศบส.
ให้บริการ เป็นรายบุคคล

1. เพื่อให้บริการสารสนเทศ
ที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการวิจัยของ
คณาจารย์

อาจารย์

2560-2564

สถิติการดาเนินงาน
ประจาเดือน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

บริการสารสนเทศ

1. เพื่อให้บริการสารสนเทศ
ที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการวิจัยของ
คณาจารย์

อาจารย์

2560-2564

สถิติการดาเนินงาน
ประจาเดือน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
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โครงการ

กิจกรรม
4. พี่เลี้ยงผู้ช่วยวิจัย
แนะนาแหล่งสารสนเทศ
การสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศจาก SUTCat
และฐานข้อมูล แก่ผู้ช่วย
วิจัยตลอดการวิจัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการสารสนเทศ
ที่ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
2. เพื่อส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการวิจัยของ
คณาจารย์
5. บริการแนะนาทรัพยากร 1. เพื่อให้บริการสารสนเทศ
สารสนเทศใหม่ตาม
ที่ตรงกับความต้องการ
สาขาวิชา ส่ง e-mail
ของผู้ใช้บริการ
แจ้งรายการทรัพยากร
2. เพื่อส่งเสริมการใช้
สารสนเทศใหม่ตาม
ทรัพยากรสารสนเทศ
สาขาวิชา
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการวิจัยของ
คณาจารย์
6. บริการวิเคราะห์
1. เพื่อให้บริการสารสนเทศ
การอ้างอิง (Citation
ที่ตรงกับความต้องการ
Analysis) ตรวจสอบการ
ของผู้ใช้บริการ
อ้างอิงผลงานทางวิชาการ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้
จากฐานข้อมูล Scopus,
ทรัพยากรสารสนเทศ
ScienceDirect
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินการวิจัยของ
คณาจารย์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ผู้ช่วยวิจัย

2560-2564

สถิติการดาเนินงาน
ประจาเดือน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

อาจารย์

2560-2564

สถิติการดาเนินงาน
ประจาเดือน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

อาจารย์

2560-2564

สถิติการดาเนินงาน
ประจาเดือน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
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โครงการ
2) ฐานข้อมูลผู้ใช้บริการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รวบรวมข้อมูลประวัติของ
สมาชิกห้องสมุด และจัดทา
ฐานข้อมูล เพื่อใช้พิจารณา
ปรับปรุงบริการห้องสมุด
ให้ผู้ใช้เกิดความประทับใจ
และผูกพันกับห้องสมุด
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม เช่น เชิญสมาชิก
ห้องสมุดเป็นวิทยากรในการ
จัดกิจกรรมที่ตรงกับความ
ถนัด

1. เพื่อจัดทาฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการ
2. เพื่อนาข้อมูลสมาชิก
ห้องสมุดเป็นแนวทาง
พิจารณาปรับปรุงบริการ
ห้องสมุดและส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

นักศึกษา

2560-2564

สถิติการดาเนินงาน
ประจาเดือน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. บริการ
สารสนเทศ
2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อาจารย์
บุคลากร
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กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ
โครงการ
1) ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ

2) ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

3) การอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กิจกรรม
1. ฝึกอบรมการ
ค้นคืนสารสนเทศ
2. ฝึกอบรมการใช้
โปรแกรม EndNote
3. ฝึกอบรมการเผยแพร่
งานวิจัย
โดยการประสานงานกับ
สานักวิชา สาขาวิชา และ
อาจารย์ผู้สอนอาจารย์
1. จัดแสดงรายชื่อหนังสือ
ที่น่าสนใจ
2. นิทรรศการ
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
รักการอ่าน
4. การมอบของที่ระลึกแก่
ผู้ร่วมกิจกรรม
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน การทะนุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและท้องถิ่น
นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

1. เพื่อส่งเสริมการมีทักษะ
การค้นคืนสารสนเทศ
ด้วยตนเอง
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
3. เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิชาการ

1. นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. อาจารย์
4. ผู้ช่วยวิจัย
5. พนักงาน

2560-2564

1. นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
3. อาจารย์
4. ผู้ช่วยวิจัย
5. พนักงาน
เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ อนุรักษ์ 1. นักเรียน
ศิลปะ และวัฒนธรรม
2. นักศึกษา
ประเพณีไทยและท้องถิ่น
3. อาจารย์
นครราชสีมา
4. นักวิจัย
5. ประชาคม
นครราชสีมา

2560-2564

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การรักการอ่านและสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

2560-2564

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์

ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ

- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์

ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ

แบบสอบถาม

1. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
2. บริการ
สารสนเทศ
3. ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ

สถิติการดาเนินงาน

47

กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
โครงการ
พัฒนาและแสวงหาความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดใน
กลุ่มประเทศอาเซียน

กิจกรรม
1. ศึกษาดูงานห้องสมุดใน
กลุ่มประเทศอาเซียน
2. สร้างความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความ ห้องสมุดในกลุ่ม
ร่วมมือระหว่างห้องสมุด ประเทศอาเซียน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทางาน
และนามาพัฒนางาน

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

2560-2564

1. รายงานการศึกษา
ดูงาน
2. รายงานผลการ
ดาเนินงานราย
ไตรมาส

MOU ความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด

บริการสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์หลัก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการบริหารเพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ TQA
โครงการ
TQA ศูนย์บรรณสารฯ

กิจกรรม
1. การให้ความรู้ TQA
2. การศึกษาองค์กร
3. Benchmarking

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากร ศบส.

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

2560-2564

รายงานไตรมาส

รายงานไตรมาส

ประธาน TQA
และทุกฝ่าย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

สถิติการใช้
แนวโน้มลดลง

ประธาน GOF
และทุกฝ่าย

กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาสู่สานักงานสีเขียว
โครงการ
1) พัฒนาศูนย์บรรณสารฯ
สู่สานักงานสีเขียวและ
ห้องสมุดสีเขียว

2) รณรงค์สร้างจิตสานึกใน
การใช้ทรัพยากรส่วนรวม

กิจกรรม
1. ป้ายข้อความ
ประชาสัมพันธ์
2. ณรงค์การเปิด-ปิดไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ
3. ปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือในการประหยัด
พลังงาน
4. Green Day
5. ยึดอกพกภาชนะ
ส่งเสริมการมีจิตสานึกการใช้
สาธารณสมบัติ

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่อใช้พลังงานได้
อย่างคุ้มค่า
2. เพื่อลดการใช้พลังงาน

1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. บุคลากร

2560-2564

ปริมาณการใช้
พลังงาน

เพื่อสร้างจิตสานึกในการใช้
ทรัพยากรส่วนรวม

1. นักศึกษา
2. อาจารย์
3. บุคลากร

2560-2564

สังเกตพฤติกรรม

ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ
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โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3) พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้
(Learning Space)

1. ปรับปรุงพื้นที่ทั้งภายใน
และภายนอกอาคารบรรณ
สาร เพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้
(Learning Space)

4) ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับลักษณะงาน

1. วิเคราะห์และสารวจพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาและ
ปฏิบัติงาน
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
2. จัดทาแผนและโครงการ
3. จัดทารายละเอียดงาน
ปรับปรุง ได้แก่
- ห้องผลิตเอกสาร
- ห้องกราฟิก
- ห้อง Book store

กลุ่มเป้าหมาย

1. เพื่ออานวยความสะดวก 1. นักศึกษา
แก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด
2. อาจารย์
2. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ 3. บุคลากร
การเรียนรู้

ผู้ให้บริการและ
ผู้มาใช้บริการ
ทั้งภายในและ
ภายนอก

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

2561- 2564

รายงานผล
การดาเนินงาน

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

1. บริการ
สารสนเทศ
2. บริการ
สื่อการศึกษา
3. ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ
4. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
1. บริการสื่อ
การศึกษา
2. บริหารงานทั่วไป

2561-2564
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กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
โครงการ
การสื่อสารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

1. จัดทาแผนและโครงการ
2. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การสื่อสารกับบุคลากร
ศบส.

เพื่อให้บุคลากร ศบส. มี
ความสามารถในการสื่อสาร
ที่เป็นระบบ รู้จักลาดับ
ความสาคัญในการสื่อสารให้
ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้
ในทันที
เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด
อ่าน เขียน

บุคลากร ศบส.

2560-2564

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร ศบส.

ผลประเมิน

บริหารงานทั่วไป

บุคลากรทุกฝ่าย

2560-2564

รายงานผล
ผลการดาเนินงาน

ผลการทดสอบ

บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

เพื่อให้กลยุทธ์ ศบส. มี
ความท้าทาย มองถึงอนาคต
เพื่อตอบสนองความเป็นเลิศ
ขององค์กร และให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนด

บุคลากร ศบส. /
ผู้เกี่ยวข้อง

2561-2564

มีผลกการทบทวน
แผนกลยุทธ์

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ที่ 2.4 การทบทวนแผนกลยุทธ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
โครงการ
การปรับปรุงทบทวน
แผนกลยุทธ์ ศบส.

กิจกรรม
จัดสัมมนาบุคลากร ศบส.
ประจาปีงบประมาณ โดย
ระดมสมอง มีการพิจารณ์
การจัดทาแผนกลยุทธ์

1. มติที่ประชุม
บริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการ
ประจา ศบส.
ให้ความเห็นชอบ
2. ตามแผนของแต่ละ
โครงการที่กาหนด
วิธีการติดตาม
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
เป้าประสงค์หลัก บุคลากรของหน่วยงานได้รับการพัฒนาขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ
โครงการ

กิจกรรม

1) ส่งเสริมวัฒนธรรมคุณภาพ

มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
คุณภาพ ได้แก่
1. ด้านภาวะผู้นาคุณภาพ
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
3. ด้านการทางานที่เป็น
ระบบ
4. ด้านการทางานเป็นทีม
5. ด้านการนาผลการ
ประเมินไปใช้
ทดสอบมาตรฐานของ
ผู้ให้บริการ โดยจัดทา
แบบทดสอบเกี่ยวกับ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ
ในการให้บริการห้องสมุด
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทา
แบบทดสอบวัดระดับความรู้
ความเข้าใจในการให้บริการ
เพื่อให้บริการได้อย่างมือ
อาชีพ

2) แผนพัฒนาบุคลากร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากร ศบส.
มีวัฒนธรรมคุณภาพ

1. เพื่อวัดระดับความรู้
ความเข้าใจของ
ผูป้ ฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ระเบียบ แนวปฏิบัติใน
การให้บริการห้องสมุด
2. เพื่อวางแผนให้
ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

บุคลากร ศบส.

2560-2564

แบบประเมินผลก่อน
และหลังทากิจกรรม

ผลประเมิน

บริหารงานทั่วไป

2561-2564

รายงานผลการ
ดาเนินงาน

ผลการทดสอบ

ผู้ปฏิบัติงาน
ให้บริการศูนย์
บรรณสารฯ

1. บริหารงานทั่วไป
2. บริการ
สารสนเทศ
3. บริการ
สื่อการศึกษา
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โครงการ
3) สร้างระบบพี่เลี้ยง
(Mentoring System,
Buddy System)

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

1.จัดทาแผนให้คาปรึกษา
แนะนา สอนงานและการ
ประเมินผลประจาปี
2.จัดกิจกรรมแนะนาพี่เลี้ยง
1 คน ต่อพนักงาน 1 คน
หรือ 1 กลุ่ม/กิจกรรม/
โครงการ/งาน
3.จัดกิจกรรมและเปลี่ยน
ความรู้ความคิด แนว
ปฏิบัติงานที่ดี กาหนด
ประเด็นการพัฒนาเพื่อให้
คาปรึกษา แนะนา สอน
งานเป็นกลุ่ม
1. จัดทาโครงการและ
งบประมาณ
2. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Knowledge
Management) ระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์
นักศึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก
3.ศึกษาดูงานทางด้าน
เทคโนโลยีสื่อการศึกษาที่
ทันสมัยของภาครัฐและ
เอกชน

เพื่อให้คาปรึกษา แนะนา
พัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์การทางาน
ร่วมกันเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การทางานให้สูงขึ้น

พนักงาน ศบส.

2561-2564

การประเมินผล
การจัดกิจกรรม

ปริมาณพนักงาน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม

1. บริหารงานทั่วไป
2. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
3. บริการ
สารสนเทศ
4. บริการ
สื่อการศึกษา
5. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ

1. เพื่อพัฒนากระบวนการ อาจารย์ บุคลากร
จัดการความรู้ เพื่อให้เกิด ในฝ่ายต่าง ๆ ของ
แนวปฏิบัติที่ดีและนา
ศบส. นักศึกษา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนางาน
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ฝ่าย และส่งเสริมการ
ทางานเป็น Team
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
สื่อการศึกษาสมัยใหม่แก่
บุคลากร อาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย

2561-2564

มีองค์ความรู้ที่
สามารถนามาพัฒนา
ใช้งานได้ เช่น
คู่มือการปฏิบัติงาน

สารวจความพึงพอใจ

1. บริหารงานทั่วไป
2. พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ
3. บริการ
สารสนเทศ
4. บริการ
สื่อการศึกษา
5. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ
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โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
Workshop ภายใน

กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร
โครงการ
1) Happy work place'60

2) ผู้ให้บริการที่มียอดไลน์
สูงสุด (เสียง Vote จาก
พนักงาน/ผู้ใช้บริการ)

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

1. ออกกาลังกายทุกวันพุธ
2. ยึดเหยียดก่อนปฏิบัติงาน
3. สร้างสมาธิก่อน
ปฏิบัติงาน
4. CLREM iDol
1. จัดทาอุปกรณ์โหวต
2. พัฒนาโปรแกรมโหวต
ผ่านบริการออนไลน์
เพื่อให้สามารถระบุ
ตัวบุคลากรที่ให้บริการได้

เพื่อให้บุคลากรศูนย์
บรรณสารฯ มีสุขภาพกาย
และสุขภาพใจที่แข็งแรง

บุคลากรศูนย์
บรรณสารฯ

2560-2564

1. สังเกตพฤติกรรม
2. การประเมิน
ความพึงพอใจ

ติดตามผลตาม
ช่วงเวลา วิเคราะห์
ความเปลี่ยนแปลง

2561-2564

เก็บข้อมูลทุกสัปดาห์

ผลการโหวต
บริหารงานทั่วไป
เพื่อนามามอบรางวัล
ให้ผู้ได้ผลสูงสุด และ
ปรับปรุงการให้บริการ
ของบุคลากรที่ได้รับ
ผลโหวตต่า-ปานกลาง

1. เพื่อสร้างขวัญกาลังใจให้
บุคลากร
2. เพื่อเป็นตรวจสอบ
ความพึ่งพอใจของการ
ให้บริการ

1. ผู้ให้บริการ
2. ผู้รับบริการ

ประธาน Happy
และทุกฝ่าย
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศขององค์กร
เป้าประสงค์หลัก ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 4.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
โครงการ

กิจกรรม

1) พัฒนาโปรแกรมสานักงาน

ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาโปรแกรม
เพื่อสนับสนุนการบริหาร
เช่น
1. การเลือกวันปฏิบัติ
หน้าที่คุมสอบ
2. การยืม-คืน วัสดุ
เครื่องครัว
3. การยืม-คืน กุญแจ
สานักงาน
4. การสรุปมติที่ประชุม
6. การจัดเก็บสถิติต่าง ๆ
7. แผนการดาเนินงาน ศบส.
8. การเปลี่ยนเวรห้องสมุด
9. การจัดเก็บหลักฐาน
การส่งไปรษณียภัณฑ์

วัตถุประสงค์
เพื่อนานวัตกรรมมา
สนับสนุนการบริหารงาน
ของศูนย์บรรณสารฯ
ให้มีความคล่องตัว

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

บุคลการ ศบส.

2560-2564

จานวนผลงาน

ความพึงพอใจ
ของ บุคลากร ศบส.

1. บริหารงานทั่วไป
2 เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลยุทธ์ที่ 4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
โครงการ

กิจกรรม

1) พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมไฟฟ้า
ให้บริการ
ห้องค้นคว้า
1.1 จัดหาชุด Access
Control
1.2 จัดหาเครื่องมือและ
พัฒนา Software
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ควบคุมไฟแสงสว่างใน
ห้องสมุด
3. ปรับปรุงการให้บริการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการ
อบรม สืบค้นสารสนเทศ
และเตรียมเอกสาร
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ยืม – คืน

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบประชาสัมพันธ์ศูนย์
บรรณสารและ
สื่อการศึกษา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

- เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความ
สะดวกในการรับบริการ

นักศึกษา
อาจารย์
บุคลากร

2561

รายงานผลการ
ดาเนินงาน
รายไตรมาส

- ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ

- เพื่อลดค่าไฟฟ้า
- เพื่อสนับสนุนโครงการ
สานักงานสีเขียว Green
Office
- เพื่อปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพในการอบรม
สืบค้นสารสนเทศและ
เตรียมเอกสาร
- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบยืม-คืนให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
สุรนารี

2561

รายงานผลการ
ดาเนินงาน
รายไตรมาส

- ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ

ผู้ใช้บริการ

2561

รายงานผล
การดาเนินงาน
รายไตรมาส

- ประเมินความ
พึงพอใจ
- ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ

ผู้ใช้บริการ

2561

รายงานผล
การดาเนินงาน
รายไตรมาส

- เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้
ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรมของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา

นักศึกษาอาจารย์
บุคลากร

2561

รายงานผลการ
ดาเนินงาน
รายไตรมาส

- ประเมินความ
พึงพอใจ
- ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ
- ประเมินความ
พึงพอใจ
- ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ
1. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. บริการ
สารสนเทศ
3. ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ
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โครงการ

กิจกรรม
5.1 ติดตั้งระบบบริหาร
จัดการโดย Open
Source
5.2 จัดหา Mini PC
ทดแทนอุปกรณ์ที่มี
ราคาสูง
6. SUT Lib. Application
พัฒนา Application
ผ่าน Smart Phone
และ Tablet โดยพัฒนา
Application
ต่าง ๆ เช่น Renew
ตรวจสอบการยืม-จอง
จองห้องค้นคว้า
ตรวจสอบสถานะและจอง
Video on Demand
เป็นต้น ทั้งนี้ต้องได้รับ
การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการจัดหา
Hardware และได้รับการ
สนับสนุนด้านการพัฒนา
Software จากศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

2562

รายงานผลการ
ดาเนินงาน
รายไตรมาส

- ประเมินความ
พึงพอใจ
- ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาระบบและค่า
บารุงรักษา

- เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
- ส่งเสริมให้มีการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศและ
บริการที่ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาจัดให้บริการ

นักศึกษา
อาจารย์
บุคลากร

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

57
โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมาย

ปีงบประมาณ
ดาเนินการ

วิธีการติดตามผล

การประเมิน
โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ
สื่อการศึกษา

1. พัฒนาระบบ Book
store Real Time
2. พัฒนาระบบขอใช้
บริการกราฟิกออนไลน์
และประมวลผลแบบ
Real Time
3. พัฒนาระบบขอใช้
บริการงานบริการ
โสตฯออนไลน์และ
ประมวลผลแบบ
Real Time
4. พัฒนาระบบยืมคืนครุภัณฑ์
ออนไลน์

1. เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการจัดการ
และให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดขั้นตอน
ระยะเวลาดาเนินการ
ตามหลัก One stop
service

อาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษา

2561-2564

รายงานผลการ
ดาเนินงาน
รายไตรมาส

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

1. บริการ
สื่อการศึกษา
2. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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7. การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
ฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
จะต้องกากับให้โครงการที่ เสนอได้รับการยอมรับให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
(ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564) ได้ รับ การปฏิ บั ติ ให้ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ส าเร็จ ทุ ก โครงการตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยจะต้องรายงานความคืบหน้าให้ ที่ประชุมหัวหน้าฝ่าย และคณะกรรมการประจา
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาทราบ เพื่อร่วมกันประเมินผลเป็นระยะ ๆ โดยประเมินผลรวบยอด ซึ่งจะ
ส่งผลให้โครงการได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ด้านประสิทธิผล แสดงผลงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ
2. ด้านคุณ ภาพการให้ บ ริการ แสดงการให้ ความส าคัญ แก่ผู้ รับบริการ ในการให้ บริการที่ มีคุณ ภาพ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
3. ด้านประสิทธิภ าพของการปฏิบัติงาน แสดงความสามารถในการปฏิบั ติงาน โดยใช้วงจรคุณ ภาพ
(PDCA) เช่น การบริหารงบประมาณ และการดาเนินงานตามแผน โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
4. ด้านการพัฒนาองค์กร แสดงความสามารถในการบริหารจัดการองค์การและการจัดการทุนด้านมนุษย์
เพื่อสร้างความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ

ภาคผนวก
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ภาพรวมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ปัจจัยภายใน
บุคลากร

การเงินและงบประมาณ
การบริหารจัดการ

ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์
จุดแข็ง (Strengths)
S1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นาสูง และให้ความสาคัญต่อการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยได้เป็น
อย่างดี
S2 บุคลากรมีศักยภาพ มีทักษะ มีจิตใจในการให้บริการ (Service
Mind) มีการทางานเป็นทีม และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
S3 บุคลากรใฝ่เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการ
ให้บริการ
S4 ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอ
โดยการวิเคราะห์ 3R
S5 เป็นห้องสมุดและหน่วยงานบริการสื่อการศึกษาแห่งเดียวของ
มหาวิทยาลัย ตามหลักการบริหารจัดการแบบรวมบริการ
ประสานภารกิจ ทาให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
S6 มีการประเมินผลการให้บริการ และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
S7 มีบริการที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
S8 มีบริการวิชาการแก่ชุมชนตามพันธกิจวิชาชีพและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย
S9 มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1 บุคลากรขาดความรู้ด้านการวิจัย และการสร้างผลงาน เพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
W2 บุคลากรมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศน้อย
W3 บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

W4 ผู้ปฏิบัติงานในช่วงขยายเวลาให้บริการห้องสมุดถึงเวลา 24.00 น.
ไม่เพียงพอ
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ปัจจัยภายใน

อุปกรณ์/เครื่องมือ/
อาคารสถานที่

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์
จุดแข็ง (Strengths)
โดยการจ้างเหมางานบริการบางส่วนให้ภาคเอกชน
S10 มีการบริหารจัดการเหลื่อมเวลาเพื่อให้สามารถให้บริการ
ห้องสมุดล่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
S11 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
S12 มีการบริหารจัดการโสตทัศนูปกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาสนับสนุน
S13 มีทรัพยากรสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัยให้บริการ
S14 มีเครื่องมืออานวยความสะดวกในการเข้าถึงสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า และวิจัย
S15 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สานักงาน ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ
S16 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางจึงเหมาะสมในการให้บริการ

S17 มีการจัดบรรยากาศความเป็นนานาชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
จุดอ่อน (Weaknesses)

W5 สิ่งแวดล้อมมีสัตว์มีพิษ และเป็นพาหนะนาเชื้อโรค อาศัยอยู่ในอาคาร
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน
W6 อาคารบรรณสารมีระบบจ่ายไฟฟ้าสารองไม่เพียงพออาจทาให้
เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และระบบอื่น ๆ
W7 อาคารบรรณสาร ถูกใช้งานเป็นเวลานานทาให้สภาพทรุดโทรม
ต้องการการดูแลและบารุงรักษาให้เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้
ด้วยตนเองและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
W8 พื้นที่จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์มีจากัด และพื้นที่
ให้บริการด้านห้องสมุดไม่เพียงพอ
W9 อาคารบรรณสารไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
W10 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติงานไม่เหมาะสม
W11 พื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บครุภัณฑ์รอจาหน่ายออก
-
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ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)

ด้านการเมืองและกฎหมาย O1 นโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0
O2 การพัฒนาการดาเนินงานของห้องสมุดให้ได้มาตรฐาน
เพื่อนาไปสู่การเทียบเคียง Benchmark กับสถาบันชั้นนา
O3 กฎหมายบางเรื่องมีผลต่อการพัฒนาศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา เช่น กฎหมายการควบคุมอาคาร
ด้านสังคมและวัฒนธรรม O4 มีนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติมากขึ้น ทาให้มีการปรับเปลี่ยน
การให้บริการเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ
O5 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ
O6 การขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดระหว่างประเทศ
O7 มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ทุกด้าน

ข้อจากัด (Threats)
T1 กฎหมายลิขสิทธิ์มีผลต่อการให้บริการ
T2 รัฐบาลมีแนวโน้มในการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ลดลง
T3 ด้วยมาตรการบริหารงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ กาหนดให้
ดาเนินการภายใน ไตรมาสที่ 1 มีผลให้ต้องขยายเวลาในการจัดหา
T4 สัดส่วนจานวนเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อจานวนวัย
การศึกษาลดลง
T5 ผู้ใช้มีจิตสานึกในการใช้สาธารณสมบัติน้อยลง
T6 นักศึกษาขาดวินัยจราจร ทาให้สุ่มเสี่ยงต่อการให้บริการ
สื่อโสตทัศนูปกรณ์นอกพื้นที่
T7 ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

T8 พฤติกรรมการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไปจากเดิม
ด้านเทคโนโลยี

O8 มีเทคโนโลยีที่รวดเร็วและทันสมัย สามารถนามาพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
O9 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศ ได้รับการยกระดับดีขึ้น

T9 เทคโนโลยีสารสนเทศมีปัญหาในการใช้งานบางครั้ง ทาให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการให้บริการและการปฏิบัติงาน ทาให้ส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ
T10 ระบบคอมพิวเตอร์ (ระบบ Multipoint) ที่ได้รับจัดสรร
ไม่สนับสนุนการให้บริการแก่ผู้ใช้
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ด้านเศรษฐกิจ

โอกาส (Opportunities)
O10 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ใน
การพัฒนา การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน
O11 มีแหล่งบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการฟรี
บนเว็บไซต์
O12 มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

การบริหารจัดการ

O13 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 12 สนับสนุนให้บุคลากร
สร้างสรรค์นวัตกรรม

อุปกรณ์ / เครื่องมือ /
อาคารสถานที่

-

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

O14 การส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า และมีทักษะ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสนับสนุนการทางาน

ข้อจากัด (Threats)
T11 ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยยังไม่
สมบูรณ์ ขาดการเชื่อมโยง ไม่สามารถรองรับและสนับสนุนภารกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยได้อย่างกว้างขวาง และเต็มศักยภาพ
T12 ภาคการเงินและการคลังมีแนวโน้มที่จะ ไม่สามารถสนับสนุน
เป้าหมายการขยายตัว ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใน ระยะยาวได้
อย่างเต็มที่
T13 การผกผันอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศ
T14 งบประมาณจากัดไม่สามารถจัดหาทรัพยากรสารสนเทศได้
ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้
T15 การได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
T16 การบริหารจัดการจากส่วนพัสดุเพื่อดาเนินการด้านครุภัณฑ์
รอจาหน่ายออกมีความล่าช้า
T18 มหาวิทยาลัยขาดการวางแผนและการทดแทนอัตรากาลัง
T19 เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
T20 ครุภัณฑ์สานักงานไม่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์
T21 ยานพาหนะที่ใช้ในการขนย้ายอุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
T22 ระบบกล้องวงจรปิดไม่มีประสิทธิภาพ
-

63
การจัดทา TOWS Matrix ให้ได้มาซึ่งกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์
SO กลยุทธ์เชิงรุก ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสู่ห้องสมุดดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริการสารสนเทศอย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 1.4 การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.3 การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

ST กลยุทธ์เชิงป้องกัน ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค
กลยุทธ์ที่ 2.1 การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ TQA
กลยุทธ์ที่ 2.4 การทบทวนแผนกลยุทธ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

S (1-17)
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9,
14, 15, 17
1, 2, 3, 4, 6, 9,
11, 12, 13, 14,
16, 17
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9,
12, 13
5, 8, 10, 15,
1, 2, 3, 5, 7, 10,
11, 12, 13, 15,
16
1, 6, 12
1, 4

แต่ละข้อของ SWOT เพื่อนามาทาเป็นกลยุทธ์
W (1-11)
O (1-14)

T (1-22)

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11
4, 7, 8, 12, 13,
14
2, 4, 7, 14
2, 4
2, 4, 5, 6, 7, 8,
13, 14

7
1, 2, 3, 4, 12, 13,
14, 15, 16, 17
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กลยุทธ์
WO กลยุทธ์เชิงแก้ไข เอาชนะจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาส
กลยุทธ์ที่ 1.5 การพัฒนาและแสวงหาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
กลยุทธ์ที่ 2.2 การพัฒนาสู่สานักงานสีเขียว

S (1-17)

แต่ละข้อของ SWOT เพื่อนามาทาเป็นกลยุทธ์
W (1-11)
O (1-14)

กลยุทธ์ที่ 2.3 การพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

1, 2
5, 6, 7, 8, 9, 10,
11
2

กลยุทธ์ที่ 3.1 การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพ

1, 2, 3

WT กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค
กลยุทธ์ที่ 3.2 การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 4.1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1, 2, 3, 4,
3

กลยุทธ์ที่ 4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ

3

T (1-22)

2, 4, 5, 6, 7, 14
3
4, 5, 6, 7, 11, 12,
14
4, 5, 6, 7, 11, 12,
13, 14
6, 18, 22
1, 8, 9, 11, 15,
21
1, 5, 8, 9, 10, 11,
15, 20, 21

