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บทคัดย'อ 
 การดำเนินงานในสถานการณ.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนมี

การปรับไปเปBนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส.มากขึ้น การปรับตัวสูJอนาคตเปBนเรื่องจำเปBนอยJางยิ่ง จำเปBนตKองเขKาใจและปรับตัวใหKทัน

ตJอการแขJงขันในยุค 4.0 การปรับโครงสรKางองค.กรเปBนการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและ

ระบบงานตJาง ๆ ใหKมี ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดKมีการศึกษาการปรับโครงสรKางองค.กรของสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย 

และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อทำงานบูรณาการรJวมกันใหKเอื้อตJอการผลิตสื่อการเรียนการสอน ทั้ง

รูปแบบออนไลน.และอิเล็กทรอนิกส. สนับสนุนใหKนักศึกษาเขKาถึงสื่อการเรียนการสอนไดKอยJางสะดวก โดย 1) สำรวจและรับฟ\ง

ความคิดเห็นบุคลากรทั้งสองหนJวยงานเกี่ยวกับการปรับโครงสรKางองค.กร 2) จัดทำรJางพันธกิจและแผนการปฏิบัติงานองค.กร

ใหมJ 3) จัดทำรJางอัตรากำลังและแผนพัฒนาทักษะบุคลากร 

 

คำสำคัญ: ปรับปรุงโครงสรKางองค.กร, บูรณาการ, เทคโนโลยีดิจิทัล, สื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

ABSTRACT 

 Working in an environment with quickly evolving technology and with increasingly 

digitalized academic resources requires adaptation for the future. Modern education requires understanding 

and incorporating the latest 4.0 technology. Reorganization requires altering, upgrading, and developing 

more effective working systems and administration. This study aims to investigate the reorganization of the 

Office of Academic Resources and Office of Computers and Networking at Ubon Ratchathani University 

which seeks to integrate systems to produce academic resources in online and electronic forms for the 

purpose of facilitating students’ access to resources. The study methods include (1) a survey of officers’ 

opinions about the reorganization, (2) developing a new draft for planning and missions, and (3) analyzing 

human resource planning and development. 
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บทนำ 

 สืบเนื่องจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 เมษายน 2563 ที่

ประชุมมีความเห็นวJา ป\จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนมีการปรับไปเปBน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส.มากขึ้น ประกอบกับนโยบายการบริหารจัดการหนJวยงานภายในมหาวิทยาลัยในการปรับโครงสรKาง

องค.กรใหKเหมาะสม ดังนั้น สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย จึงควรมีลักษณะการทำงานที่บูรณาการ

รJวมกันในรูปแบบของสำนักเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใหKเอื้อตJอการผลิตสื่อการเรียนการสอนของอาจารย. ทั้งรูปแบบ

ออนไลน.และอิเล็กทรอนิกส. และสนับสนุนใหKนักศึกษาเขKาถึงสื่อการเรียนการสอนไดKอยJางสะดวก   

 ตามยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบริการจัดการและขับเคลื่อนองค.กรใหKเปBนมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล เสาหลักที่ 3 : Smart University ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูJการเปBนมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมี

เป�าประสงค.ที่ (Goals) คือ มีโครงสรKางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับการจัดการศึกษา

ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยJางรวดเร็ว สJงเสริมใหKนักศึกษาและบุคลากรรูKเทJาทันและเขKาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ จาก

ความเห็นที่ประชุมและยุทธศาสตร.ของมหาวิทยาลัยหนJวยงานสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมใน

การปรับโครงสรKางองค.กร หรือพลิกโฉมการดำเนินงานใหKสอดคลKองและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด โดยสำนักวิทยบริการ 

(Office of Academic Resources) เปBนหนJวยสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหนKาที่ จัดหา 

จัดเก็บและใหKบริการทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อการเรียนรูK แกJผูKใชKบริการ คือนักศึกษา อาจารย. บุคลากร นักวิจัย และ

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย (Office of Computer and Networking) มีพันธกิจหลักใน

การดำเนินงานดKาน 1) พัฒนาโครงสรKางพื้นฐาน และบริการที่เปBนเลิศ เพื่อตอบสนองตJอพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2) จัดหา

และพัฒนาทรัพยากรดKานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อเขKาสูJการเปBนมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล และ 3) พัฒนาทักษะการรับรูKและการเขKาถึงดิจิทัลของนักศึกษา บุคลากร และชมุชน 

 จากพันธกิจและบริบทการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนักวิทยบริการ กอปร

กับป\จจุบันของการจัดการศึกษาไดKเปลี่ยนแปลงไปมีผลทำใหKมหาวิทยาลัยจำเปBนตKองมีการบูรณาการภารกิจและหนJวยงาน

เพื่อใหKมีความพรKอมรองรับการเปลี่ยนแปลงและสอดรับกับสถานการณ.ที่มีการแขJงขันมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยมี

นโยบายใหKมีการใชKทรัพยากรรJวมกันเพื่อความคุKมคJาและเกิดประโยชน.สูงสุดตJอในการบริหารและสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนในป\จจุบันไดKอยJางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไดKมีการศึกษาการปรับปรุงโครงองค.กรโดยการบูรณาการทำงานของสำนัก

วิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร.พิวเตอร.และเครือขJาย  เพื่อสนับสนุนการดKานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุตาม

เป�าประสงค.ที่กำหนด   

 

วัตถุประสงค? 

1. เพื่อปรับปรุงโครงสรKางหนJวยงานใหKมีความคลJองตัว สอดคลKองกับการเปลี่ยนแปลงในป\จจุบัน 

2. เพื่อบูรณาการพันธกิจที่สอดคลKองรJวมกันเพื่อพัฒนาและสนับสนุมหาวิทยาลัยดKานเทคโนโลยีดิจิทัล จัด

ภารกิจที่มีลักษณะเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันใหKเปBนกลุJมเดียวกัน และประสานความรJวมมือระหวJางกัน         

 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 

 คณะทำงานจัดทำขKอมูลการปรับปรุงโครงสรKางองค.กร ประกอบดKวยผูKอำนวยการ รองผูKอำนวยการ และ

นักวิเคราะห.นโยบายและแผนของ สำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย  ทำการศึกษาความเปBนไปไดK 

ทบทวนโครงสรKางเดิม กำหนดโครงสรKางใหมJ จัดทำรายละเอียดขKอมูลดKานตJาง ๆ ของหนJวยงาน (ภายหลังการปรับโครงสรKาง

องค.กร) พรKอมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ดังตJอไปนี้ 



 
ภาพที่ 1. ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 

 

1. สำรวจและรับฟZงความคิดเห็นบุคลากรทั้งสองหนAวยงานเกี่ยวกับการปรับโครงสร^างองค?กร  

1.1 การสำรวจและรับฟZงความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

จัดใหKมีการประชุมรับฟ\งความคิดเห็น และสำรวจขKอมูล “เห็นด^วย หรือ ไมAเห็นด^วย” กับแนวทางการปรับ

โครงสรKางองค.กร ในระหวJางวันที่ 4 – 18 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งสามารถสรุปขKอมูลผลการสำรวจไดK ดังนี ้

ผลการสำรวจความคิดเห็น 

เกี่ยวกับประเด็นการปรับโครงสร<างองค>กร 

เครื่องมือ : แบบสำรวจ 

ประเด็น จำนวน(คน) คิดเปAนร<อยละ 

เห็นด5วย 24 92.31 

ไม>เห็นด5วย 2 7.69 

รวม 26 100 

 

จำนวนบุคลากรที่เข<ารIวมรบัฟKงการชี้แจง 

การปรับโครงสร<างองค>กร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

บุคลากรสังกัด 
จำนวน

ทั้งหมด 

เข<ารIวมประชุม

ชี้แจง ครั้งที่ 1 

คิดเปAน 

ร<อยละ 

สำนักคอมพิวเตอรFฯ 19 18 94.74 

สำนักวิทยบริการ 39 34 87.18 

รวม 58 52 89.66 
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สัดสIวนบุคลากรที่ "เห็นด<วย/ไมIเห็นด<วย" จากจำนวน

บุคลากรที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมด 

ประเด็น 

จำนวนบุคลากรที่แสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปรับ

โครงสร<างองค>กร 

คิดเปAน

ร<อยละ  

เห็นด5วย 24 41.38 

ไม>เห็นด5วย 2 3.45 

รวม 26 44.83 

 
1.2 การสำรวจและรับฟZงความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 

 จัดใหKมีการประชุมรับฟ\งความคิดเห็นบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนักวิทย

บริการ ครั้งที่ 2 โดยเปBนการนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรจากครั้งที่ 1 และรับฟ\งความคิดเห็นบุคลากร

เพิ่มเติม โดยมีมติที่ประชุมใหKมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห.ความคิดเห็นของบุคลากรทั้งสองสำนักฯ รJวมกันจัดทำ

โครงสรKางองค.กรใหมJ  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ซึ่งมีประเด็นการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) การพลิกโฉม

หนJวยงานทั้งสองสำนักมีแนวทางใดบKาง 2) ถKาควบรวมกันทั้งสองสำนักมีขKอดี – ขKอเสียอะไรบKาง และ 3) พันธกิจของทั้งสอง

สำนักที่ตอบโจทย.ในอนาคต ควรจะเปBนอยJางไร 

1.3 การสำรวจและรับฟZงความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 สืบเนื่องจากมติที่ประชุมรับฟ\งความคิดเห็นบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนัก

วิทยบริการ ครั้งที่ 2 กำหนดใหKมีการจัดประชุมรับฟ\งความคิดเห็นบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนัก

วิทยบริการ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หKองประชุมชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร.และ

เครือขJาย ซึ่งรูปแบบการจัดประชุม ดำเนินการโดยแบJงกลุJมบุคลากรทั้งสองหนJวยงานออกเปBนกลุJมยJอยจำนวนทั้งหมด 5 กลุJม 

รJวมกันประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุJมที่เกี่ยวขKองกับ 3 ประเด็นหลัก ไดKแกJ 1) การพลิกโฉมสำนัก มีแนวทาง

ใดบKาง 2) ถKาควบรวมสำนักจะมีขKอดี – ขKอเสีย อยJางไร และ 3) พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร.ฯ และสำนักวิทยบริการ ที่ตอบ

โจทย.ในอนาคต ควรจะเปBนอยJางไร จากประเด็นดังกลJาว สามารถสรุปรายละเอียดผลการนำเสนอขKอมูลไดK ดังนี้ 

สรุปข^อมูลแยกตามประเด็น 

(1) การพลิกโฉมสำนักฯ บุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนักวิทยบริการ เสนอ

แนวทางการพลิกโฉมสำนักฯแยกเปBน 3 แนวทาง ไดKแกJ 1) ควบรวมสำนักฯ 2)  ไมJควบรวมสำนักฯ 3) ควบรวมสำนักฯ

บางสJวน  

(2) กรณีควบรวมสำนักฯ มีข^อดี และข^อเสีย สามารถสรุปผลการเสนอแนวทางจากการระดมความ

คิดเห็นของบุคลากรภายในสำนักคอมพิวเตอร.และเครือขJาย และสำนักวิทยบริการ ดังนี ้

 

ตารางที่ 1  สรุปผลการวิเคราะห.ขKอดี - ขKอเสีย ประเด็นการควบรวมสำนักฯ 

 

ข<อด ี ข<อเสีย 

ด<านงบประมาณ 

1. มีการใช5งบประมาณในการบริหารจัดการอย>างมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เช>น ลดความซ้ำซ5อนในการจัดหาทรัพยากร ลดค>าใช5จ>าย

ค>าตอบแทนผู5บริหาร  

ด<านงบประมาณ 

- โอกาสที่จะได5รับการจัดสรรงบประมาณอาจน5อยลง รวมถึง การ

บริหารด5านงบประมาณ การกระจายงบประมาณลงแต>ละภารกิจหลัก 
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จำนวนบุคลากรที่แสดงความคิดเห็น คิดเป0นร2อยละ  
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2 3.45 

เห็นด2วย ไมBเห็นด2วย 



ข<อด ี ข<อเสีย 

2. มีโอกาสในการสร5างรายได5เพิ่มขึ้น 

ด<านการบริหารจัดการ 

1. บูรณาการ/บริหารทรัพยากรด5วยวิธีการทำงานร>วมกันระหว>าง

สำนักฯ 

2. เพิ่มโอกาส และพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนการให5บริการ 

ปรับรูปแบบการให5บริการที่ทันสมัย ที่ตอบสนองต>อความต5องการของ

ผู5รับบริการ และสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยได5ดียิ่งขึ้น 

ด<านบุคลากร 

1. บุคลากรมีแรงจูงใจ มีความท5าท5ายในการดำเนินงาน ได5รับ

โอกาสพัฒนาตนเองได5หลากหลาย 

2. การบูรณาการด5านบุคลากรในการดำเนินภารกิจที่ต5องใช5ความ

ชำนาญเฉพาะทางสามารถบริหารจัดการได5คล>องตัวขึ้น 

3. โอกาสความก5าวหน5าทางวิชาชีพของบุคลากรบางตำแหน>งเปdด

กว5างมากขึ้น 

ด<านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

1. การพัฒนาการศักยภาพการให5บริการทางด5านไอที และการ

เรียนการสอนออนไลนF โดยเฉพาะงานด5านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู5

และสื่อดิจิทัล 

2. มีการสร5างนวัตกรรม ระบบสารสนเทศ/แอปพลิเคชันที่มี

ประสิทธิภาพที่ตอบสนองความต5องการ 

ด<านโครงสร<างและกระบวนการปฏิบัติงาน 

1. โครงสร5างองคFกรใหม> มีความสามารถในการปรับตัวสูงและ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่

เปลี่ยนไป 

2. กระบวนการการตัดสินใจในการบริหารจัดการทำได5เร็วขึ้น 

อาจไม>เหมาะสมต>อการปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นกับภารกิจที่เน5นเปfนหลักตาม

แนวนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ด<านการบริหารจัดการ 

- ความแตกต>างของพันธกิจหลักของทั้งสองสำนักฯที่ไม>เหมือนกัน

ทำให5การทำงานบางส>วนไม>สอดคล5องกัน ทำให5การปรับตัวยาก 

 

 

ด<านบุคลากร 

1. ความก5าวหน5าของบุคลากรบางตำแหน>งงานที่มีความซ้ำซ5อน

จำกัดลง 

2. โครงสร5างองคFใหม>จะส>งผลให5จำนวนโควต5าของตำแหน>งต>าง ๆ 

ที่ต5องพิจารณาร>วมกัน ซึ่งมีบางตำแหน>งที่ได5รับผลกระทบในการปรับ

โครงสร5างองคFกร 

 
ด<านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

-  

 

 

 
 

ด<านโครงสร<างและกระบวนการปฏิบัติงาน 

- ขนาดโครงสร5างขององคFกรมีขนาดใหญ>ขึ้นอาจส>งผลต>อความ

คล>องตัวในการดำเนินงาน  

*ข,อมูลจากการประชุมการสำรวจและรับฟ?งความคิดเห็น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

 

           2. จัดทำรAางพันธกิจและแผนการปฏิบัติงาน 

คณะทำงานจัดทำขKอมูลการปรับปรุงโครงสรKางองค.กร ไดKดำเนินการวิคราะห.ขKอมูลที่ไดKจากบุคลากรแสดง

ความคิดเห็น เมื่อครั้งการประชุมสำรวจและรับฟ\งความคิดเห็นครั้งที่ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2563  โดยวิเคราะห.วิเคราะห.พันธ

กิจเดิมของทั้งสองหนJวยงานและ รJางพันธกิจของหนJวยงานใหมJ (ภายหลังการปรับโครงสรKางองค.กร) และพิจารณาเสนอชื่อ

หนJวยงานใหมJ คือ สำนักทรัพยากรการเรียนรู^และเทคโนโลยีดิจิทัล รายละเอียดดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2  วิเคราะห.พันธกิจของหนJวยงาน 

 

พันธกิจสำนักวิทยบริการ พันธกิจสำนักคอมพิวเตอร>ฯ พันธกิจหนIวยงานใหมI 

1. จดัหาและวิเคราะหFทรัพยากร

สารสนเทศ/บริการทรัพยากรสารสนเทศ  

2. งานรู5สารสนเทศและงานสารสนเทศ

ข5อมูลท5องถิ่นและจดหมายเหต ุ

3. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู5 

4. ให5บริการห5องประชุมย>อย และพื้นที่การ

เรียนรู5ร>วมกัน 

1. บริหารคอมพิวเตอรFแม>ข>าย/บริการ

เครอืข>ายคอมพิวเตอรFและอินเตอรFเน็ต/

รักษาความปลอดภัยด5านสารสนเทศ 

2. พัฒนาซอฟตFแวรF/พัฒนาและบำรุงรักษา

โปรแกรมคอมพิวเตอรF/ระบบฐานข5อมูล

มหาวิทยาลัย 

3. บริการวิชาการ 

4. ให5บริการห5องปฏิบัติการคอมพิวเตอรF 

และอุปกรณFต>อพ>วง 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม

เพื่อการบริหารจัดการ 

2. บรกิารเครือข>ายคอมพิวเตอรFและ

อินเทอรFเน็ต 

3. บริการทรัพยากรสารสนเทศและ

ทรัพยากรการเรียนรู5 

4. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู5 

5. บริการวิชาการ และพัฒนาทักษะด5าน

เทคโนโลยีดิจิทัล และการรู5สารสนเทศ 

   จากผลการวิเคราะห.พันธกิจนำมาจัดทำแผนการปฏิบัติงานของหนJวยงานใหมJ (ภายหลังการปรับ

โครงสรKางองค.กร) ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3  แผนการปฏิบัติงานของหนJวยงานใหมJ 

 

พันธกิจ 

*(จัดลำดับความสำคัญ) 

แผนปฏิบัติงาน 

แผนระยะสั้น (1-3 ปd) แผนระยะกลาง (3-5 ปd) แผนระยะยาว (5-10 ปd) 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศและ

นวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศให5

ครบวงจรและเชื่อมโยงกันด5วย

การรวมศูนยF 

2. Digital Signature 

1. Open Data 

2. Digital Platform 

1. สร5างนวัตกรรมกับ

บริษัทเอกชน 

2. เปfนเจ5าของนวัตกรรมด5าน

ระบบสารสนเทศ 

2. บรกิารเครือข>ายคอมพิวเตอรF

และอินเทอรFเน็ต 

1. เครือข>ายคอมพิวเตอรFมี

ความเร็ว มีเสถียรภาพ มีความ

ปลอดภัย และครอบคลุมพื้นที่

การให5บริการ 

2. รักษาความมั่นคงปลอดภัย/

กฎหมายดิจิทัล 

1. การประยุกตFใช5เทคโนโลยี 5G 

2. สร5างความร>วมมือกับบริษัท

ให5บริการเครือข>าย 

สร5างนวตักรรมกับบริษัท

ให5บริการเครือข>าย 

  

3. บริการวิชาการ และพัฒนา

ทักษะด5านเทคโนโลยีดิจิทัล และ

การรู5สารสนเทศ 

 - บริการวิชาการด5านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู5 และ

หลักสูตร Non degree ระยะสั้นเพื่อหารายได5 

 - บริการสถานที่ในการจัดสอบด5านดิจิทัล    

1. การสร5างธุรกิจออนไลนF และ

ส>งเสริมอาชีพยุคใหม> เช>น 

Youtuber Gamer Vlogger 

2. สื่อสารองคFกรและลูกค5า

สัมพันธF และการใช5 social 

media แบบครบวงจร 

1. การสร5างธุรกิจออนไลนF และส>งเสริมอาชีพยุคใหม> เช>น Youtuber 

Gamer Vlogger 

2. สื่อสารองคFกรและลูกค5าสัมพันธFและการใช5 social media แบบ

ครบวงจร 

3. อบรมเตรียมกำลังคนเพื่อรองรองการเปfน Smart City ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

- การประเมินทักษะ Digital Literacy 

- หลักสูตรระยะสั้นแบบ Project based learning 



พันธกิจ 

*(จัดลำดับความสำคัญ) 

แผนปฏิบัติงาน 

แผนระยะสั้น (1-3 ปd) แผนระยะกลาง (3-5 ปd) แผนระยะยาว (5-10 ปd) 

4. พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ

เรียนรู5 

สร5างและผลิตสื่อแนวใหม> 

(Production house) และ

นวัตกรรมการเรียนรู5ที่เกี่ยวข5อง 

สื่อที่มีปฏิสัมพันธFกับผู5เรียน เช>น 

เกม AR /VR, 3D 

สื่อที่มีปฏิสัมพันธFกับผู5เรียนด5วย

ป�ญญาประดิษฐF (AI)  

5. บริการทรัพยากรสารสนเทศ

และทรัพยากรการเรียนรู5 

1. ห5องสมุดอัตโนมัติ  

2. บริการพื้นที่เรียนรู5ร>วมกัน 

Digital Library 

(บริการ e-book 100%) 

บริการห5องสำหรับการสื่อสาร

ทางไกล เช>น ประชุม สัมมนา 

สอบวิทยานิพนธFออนไลนF  

บริการห5องสำหรับการสื่อสารทางไกล เช>น ประชุม สัมมนา สอบ

วิทยานิพนธFออนไลนF  

MakerSpace, 3D Printer, 

Laser Cutter 

MakerSpace 

บริการจัดกิจกรรมพิเศษเสมือน

จริง (Virtual Event) 

    

* หมายเหต ุ งานบริหารจัดการหน>วยงาน งานตามยุทธศาสตรF ความเสี่ยงที่น>าลงทุน 

 

3. จัดทำรAางโครงสร^างองค?กร 
 

4.  จัดทำรAางอัตรากำลังและแผนพัฒนาทักษะบุคลากร 

อัตรากำลังทั้งหมดของหนJวยงานภายหลังปรับโครงสรKางการบริหารจัดการภายใน 

 

ตารางที่ 4  รJางอัตรากำลังและแผนพัฒนาทักษะบุคลากร 

โครงสร<างองค>กรใหมI โครงสร<างองค>กรเดิม แผนพัฒนาทักษะบุคลากร 

สIวนงาน 
อัตรากำลัง 

(คน) 

อัตรากำลัง (คน)  

สำนักวิทย

บริการ 

สำนักคอมฯ  

สำนักงานเลขานุการ 12 

   

11 4 ด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด5านระเบียบข5อบังคับที่เกี่ยวข5อง รวมทั้ง

ในเรื่องการสรุปและจับประเด็น 

ฝ�ายเทคโนโลยีดิจิทัล 17 

  

3 9 ด5านกฎและระเบียบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริการเครือข>ายและ

อินเทอรFเน็ตมีความมั่นคงและปลอดภัย 

ฝ�ายจัดการทรัพยากรการเรียนรู5

และถ>ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล 

21 18 5 ด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด5านการถ>ายทอดความรู5 ด5านการผลิตสื่อ

และนวัตกรรมการเรียนรู5 การพัฒนาบุคลิกภาพ รวมทั้งทักษะ

ทางด5านภาษา 

ฝ�ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู5

และสื่อดิจิทัล   

14 8 - ด5านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ด5านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด5านทักษะ

การจัดองคFประกอบภาพและเสียง 

รวมทั้งสิ้น 64 40 18  

 

 

 

 



5. การปรับปรุงโครงสร^างองค?กร (สำนักทรัพยากรการเรียนรู^และเทคโนโลยีดิจิทัล)   

ภาพที่ 2. การปรับปรุงโครงสรKางองค.กร (สำนักทรัพยากรการเรียนรูKและเทคโนโลยีดิจิทัล) 

 

คณะทำงานจัดทำขKอมูลการปรับปรุงโครงสรKางองค.กร ไดKดำเนินการนำสJงขKอมูลผลการดำเนินงานตาม

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน ตJอมหาวิทยาลัยรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะทำงานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะ/สำนัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2. คณะทำงานปรับปรุงโครงสรKางองค.กรและการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองตJอ

บริบทที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ไดKมีการนำเสนอขKอมูลคณะกรรมการของสำนักฯรับทราบ และเผยแพรJใหKบุคลากรของทั้งสองสำนัก

ไดKรับทราบอยJางทั่วถึง 
 

สรุปผล 

จากผลการดำเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน สามารถสรุปผลไดK 5 ประเด็น ดังนี้ (1) การ

สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรประเด็นเกี่ยวกับการปรับโครงสรKางองค.กร พบวJาบุคลากรเห็นดKวย (2) วิเคราะห.พันธกิจและ

แผนปฏิบัติงานประจำป� ที่ตอบโจทย.ในอนาคตและสอดคลKองกับโครงสรKางองค.กรใหมJ (สำนักทรัพยากรการเรียนรู^และ

เทคโนโลยีดิจิทัล) ไดKแกJ 5 พันธกิจ คือ 1) พัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการ 2) บริการเครือขJาย

คอมพิวเตอร.และอินเทอร.เน็ต 3) บริการทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรูK 4) พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรูK 

5) บริการวิชาการ และพัฒนาทักษะดKานเทคโนโลยีดิจิทัล และการรูKสารสนเทศ (3) การจัดทำรJางโครงสรKางองค.กร ซึ่งมีสJวน

งานยJอยภายในองค.กร 4 ฝ�าย ไดKแกJ 1) สำนักงานเลขานุการ 2) ฝ�ายเทคโนโลยีดิจิทัล 3) ฝ�ายจัดการทรัพยากรการเรียนรูKและ

ถJายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล 4) ฝ�ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูKและสื่อดิจิทัล  (4) การจัดทำรJางอัตรากำลังและแผนพัฒนาทักษะ

บุคลากร ซึ่งดำเนินงานวิเคราะห.ตามเกณฑ.การวิเคราะห.และกำหนดกรอบอัตรากำลังพึงมีสายสนับสนุน ป�งบประมาณ พ.ศ. 

2564-2567 ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีอัตรากำลังทั้งหมดภายใตKโครงสรKางองค.ใหมJจำนวน 64 อัตรา และแผนพัฒนาทักษะ

บุคลากร เนKนการพัฒนาบุคลากร เชJน ดKานกฎ และระเบียบ เทคโนโลยีดจิิทัล ดKานภาษาและการสื่อสาร (5) คณะทำงานจัดทำ

ขKอมูลปรับปรุงโครงสรKางองค.กร จัดทำขKอมูลและนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวขKองตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  



กระบวนการดำเนินงานทั้งหมด มีความสอดคลKองและสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร.ของมหาวิทยาลัยใน

การเปBนมหาวิทยาลัยดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร.ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูJการเปBนมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีเป�าประสงค.ใหK

มีโครงสรKางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยJางรวดเร็ว สJงเสริมใหKนักศึกษาและบุคลากรรูKเทJาทันและเขKาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ข^อเสนอแนะ         

1. สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับโครงสรKางองค.กรของผูKมีสJวนไดKสJวนเสียกลุJมอื่น เชJน นักศึกษา 

อาจารย. และบุคลากร 

2. สำรวจความตKองการและความคาดหวังของผู KมีสJวนไดKสJวนเสียตJอพันธกิจองค.กรใหมJ (สำนัก

ทรัพยากรการเรียนรู^และเทคโนโลยีดิจิทัล) 

 

การนำไปใช^ประโยชน? 

1. เปBนแนวทางในการทบทวนปรับปรุงโครงสรKางองค.กร หรือพลิกโฉมการดำเนินงานของหนJวยงาน

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหKเหมาะสมตรงตามสมรรถนะและขีดความสามารถของ

บุคลากร 

3. ลดคJาใชKจJายการบริหารงบประมาณดKานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ  

4. การบูรณาการทำงานของสำนักวิทยบริการ และสำนักคอมพิวเตอร.พิวเตอร.และเครือขJาย เพื่อ

สนับสนุนการดKานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป�าประสงค.ที่กำหนด 

 

 

 

รายการอ^างอิง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีกองแผนงาน. (2563). แผนยุทธศาสตร.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป� พ.ศ. 2563 – 2567.   

ใน รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 25 เมษายน 2563. 

 

 


