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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
พันธกิจ (Missions)  ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งองค์กร 

1. ให้บริการและสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเชิง
สร้างสรรค ์

2. ให้บริการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

3. ให้บริการและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ดําเนินงานด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
อัตลักษณ์  

“มีจิตบริการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 
 

ค่านิยม (Corporate value)  S.M.A.R.T 
1.  ความยั่งยืน (Sustainability) มี 
2. การจัดการ (Management) 
3. ประสบความสําเร็จ (Accompishment) 
4. ปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง (Revolution) 
5. เทคโนโลยี (Technology) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
 สารสนเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายกันได้อย่างทั่วถึง มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

2. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและภูมิทัศน์เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ 
กลยุทธ ์ แนวทาง 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสารสนเทศให ้และสนับสนนุการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้มี
เสถียรภาพ 

- ติดตั้งอุปกรณ์ Wireless ให้ครอบคลุมทุกจุดใน
มหาวิทยาลยั และทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดทําระบบความมั่นคงปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

- ส่งเสริมการจัดหาซอฟต์แวร์ทางเลือกทีจ่ําเป็นสาํหรับ
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเพื่อใช้งานเบื้องต้น  

- สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

- ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมลูสําหรับบคุลากรมหาวิทยาลัย  
- จัดทําและเผยแพร่ IT Policy ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 
- ระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้ในการรองรับ IP V 6 

- จัดตั้งเป็นศูนย์บริการบาํรุงรักษาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์
และอปุกรณ์ IT อื่นๆ 

- พัฒนาเว็บไซต์ของ สวส. ในรูปแบบทีท่ันสมัยและมี
เวอร์ช่ันภาษาต่างประเทศ 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนนุการเรยีนรู้ - โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็น Green Library 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :   การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ 

1) เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ และองค์ความรู้ที่สามารถ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(Smart Library) 

2) มีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
กลยุทธ ์ แนวทาง 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บสารสนเทศดิจิทัล 
(Digital Collections) เพื่อสนับสนุนการเรยีนรู้ การ
ผลิตบัณฑติ การวิจัย และการบรกิารวิชาการ 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บสารสนเทศดิจิทัล 
(Digital Collections) 

- การพัฒนาสื่อสารสนเทศดิจิทลั (Digital Contents) 
เพื่อการใช้งานออนไลน ์

2. จัดหาระบบบูรณาการสื่อการเรยีนการสอน และ
ทรัพยากรสารสนเทศที่สนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้บริการด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดเวลาสร้างระบบ
สารสนเทศท่ีส่งเสรมิการเขา้ถึง และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

3. การพัฒนาระบบคลังความรู้ (Knowledge Portal) 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- การพัฒนาระบบคลังความรู้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  ส่งเสริมนักศึกษา บุคลากร และชุมชนให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 
เป้าประสงค์ 

1. นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานด้าน ICT 
2. เพ่ิมศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษาและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญระดับ

มาตรฐานสากล 
3. เพ่ิมศักยภาพด้าน ICT ให้กับชุมชน 

กลยุทธ ์ แนวทาง 

1. สนับสนุนพัฒนานักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัฯ ให้มีทักษะในการประยุกต์ใช้งานด้าน 
ICT 

- จัดตั้งศูนยส์อบและฝึกอบรมทักษะทางด้าน ICT แก่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลยั และ
ชุมชน 

- อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ระดับเชี่ยวชาญด้าน IT 
เพื่อยกระดับความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สร้างโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมการพัฒนา
และหาความรู้ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 

- พัฒนาเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และ
หน่วยงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2. พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษาและบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญระดับ
มาตรฐานสากล 

- จัดทดสอบศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษาและ
บุคลากรโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากล 

3.  ส่งเสรมิชุมชน  ให้มีความรูด้้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เพื่อนําไปใช้และก่อเกดิประโยชน์ หรือรายได้แก่ชุมชน 

- จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

4. สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง - ทํา MOU เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาองค์
ความรู้ร่วมกับองค์กรต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ทางด้าน IT  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 

1. บริหารจดัการด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดระบบการทํางาน ที่มปีระสิทธิภาพ  
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เป็นคนคุณภาพด้านการใหบ้ริการ  และมีทัศนคติในการทํางานอย่างเป็นระบบ 

 
กลยุทธ ์ แนวทาง 

1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือสรา้ง
คุณค่าและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสาํนักฯ ใช้หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

- บริหารจดัการงบประมาณอย่างคุม้ค่า เกิดประโยชน์
สูงสุด และโปร่งใส ตรวจสอบได ้

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรปูแบบท่ีสอดคล้องกับ

การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 

- ส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  

- จัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ์ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ 
ผู้ใช้บริการ 

- จัดหา ซ่อมบํารุงรักษาอปุกรณ์ใหม้ีความทันสมัย 
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพพร้อมในการให้บริการ 

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคลในสํานกัวิทยบริการฯ ให้เป็นคน

คุณภาพ ด้านการใหบ้ริการ  เพื่อให้ผู้รับบริการเกิด

ความประทับใจ 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บรกิารด้วยใจ (Service 
Mind) 

- จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับบุคลากร ในการ
พัฒนาตนและพัฒนางาน 

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อคุณภาพงาน และสรา้ง
โอกาสความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

   



 
6 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการ 

ตารางการเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย กับหน่วยงาน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 
สวส. มทรก. สวส. มทรก. สวส. มทรก.  

1. มีโครงสร้างพื้นฐานทาง
สารสนเทศที่มีประสิทธภิาพ 
สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายกัน
ได้อย่างทั่วถึง มีความมั่นคง
ปลอดภัยกก 

การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐานและการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธภิาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี1การผลิต
บัณฑิตสู่เทคโนโลยีเชิง
สร้างสรรค ์

- เสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการกับภัยคุกคามจาก
การโจมตโีครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร รวมไปถึง
โครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้งและสําคัญตอ่การ
ดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฏระบียบ ขอ้บังคับในการ
เข้าใช้งาน 

 

- พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเนน้
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อโครงสร้าง
พื้นฐานทางสารสนเทศ ได้แก่ 

1.1 ความพึงพอใจต่อระบบเครอืข่ายของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 ความพึงพอใจต่อบรกิารระบบโทรศัพท์
พื้นฐานและ ไอพีโฟนภายในมหาวทิยาลัย 

1.3 ความพึงพอพอใจในการใช้งานคอมพิว 
เตอร์ ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 

1.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ใช้งานระบบฐานขอ้มูล/ระบบสารสนเทศ 

- บริการอิเลก็ทรอนกิส์ ไร้
ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้บรกิารทุกภาค
ส่วน 

- การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี2 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศที่คุ้มค่าและ
พอเพียงต่อความตอ้งการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพลกัษณ ์

- เพิ่มโอกาสทางการศกึษา 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการบริหารจดัการ 

2. ร้อยละของนกัศกึษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าถึงโครงข่าย 
โทรคมนาคมและอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงได้ 

3. ร้อยละของนกัศกึษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้/บริการ
บนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 

4. อันดับมหาวทิยาลัยใน webometric เปรยีบ 
เทียบกับมหาวทิยาลัยในกลุม่มหา วทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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- บริการอิเลก็ทรอนกิส์ ไร้
ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้บรกิารทุกภาค
ส่วน 

- การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี2 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศที่คุ้มค่าและ
พอเพียงต่อความตอ้งการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 

การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพลกัษณ ์

- ควบคุมการใช้งานเครือข่าย
และบรกิารอิเลก็ทรอ นกิส์
ของนกัศกึษา คณาจารย์ 
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม 
พรบ.ผู้กระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ปี 
2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
พ.ศ.2544 

- ดูแลการทํางานของอุปกรณ์
เครือข่ายอย่างสม่ําเสมอ 

- พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารของมหาวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่องและทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการบริหารจดัการ 

5. จํานวนชั่วโมง unplanned 
downtime 

6. ร้อยละการทํางานได้ของ Core Switch 

7. ร้อยละการทํางานได้ของจดุกระจายสัญญาณ 

wifi  
8. ร้อยละการทํางานได้ของเครื่องคอมพวิเตอร์ 
ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
9. ร้อยละการทํางานได้ของระบบฐานข้อมูล /
ระบบสารสนเทศ 
10. จํานวนการเพิม่ของระบบฐานขอ้มูล/ระบบ
สารสนเทศ 

11. จํานวนการเพิม่จุดกระจายสัญญาณ wifi  
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- พัฒนาระบบการเชื่อมโยง
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่

 
       

- นักศกึษา คณาจารย์ และ
บุคลากร  มีความรู้และทกัษะ

ในการประยุกต์ใช ้ICT ใน
การศกึษาเรียนรู้เพือ่การ
ดํารงชีวิต การดําเนินงาน และ
การประกอบอาชีพอย่าง
พอเพียง 

- บัณฑิตเป็นที่ยอมรับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาทุน
มนุษย์ให้มีความพรอ้ม เพื่อ
พัฒนาตนเองและเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1การ
ผลิตบัณฑิตสู่เทคโนโลยี
เชิงสร้างสรรค ์

- วางระบบและกลไกการ
ติดตามผลในการนําความรูท้ี่
ได้จากการอบรม ไปใช้
ประโยชนก์ับการปฏิบัติงาน 
และการเรียนการสอน 

- พัฒนาทกัษะทางด้านวิชาชีพ 
สารสนเทศ การนําเสนอ ภาษา
เพื่อการสือ่สารวัฒนธรรมข้าม
ชาติ ความคิดเชิงสรา้งสรรค์ และ
เสริมสร้างคุณธรรม 

12. ร้อยละของบุคลากรทีน่ําความรูท้ี่ได้จากการ
อบรมทางด้านเทคโน โลยีสารสนเทศไปใช้
ประโยชนก์ับการปฏิบัติงานตอ่จํานวนบุคลากรที่
เข้ารับการอบรมทั้งหมด 

13. ระดับความพึงพอใจของนายจ้างทีม่ีต่อบัณฑิต

เกี่ยวกับความรูท้างด้าน ICT 

- วางระบบและกลไกการ
ติดตามผลการดําเนนิงานใน
การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา 
อาจารย์ และบุคลากร 

14. ร้อยละของนกัศกึษาที่สอบผ่านการวดัความรู้

ทางด้าน ICT ตามเกณฑ์ ตอ่จํานวนนักศกึษาที่
เข้าสอบทั้งหมด 

-  วางระบบและกลไกการ
พัฒนานกัศึกษาให้มีศกัยภาพ
ทางด้านความรูแ้ละทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- พัฒนานกัศึกษา คณาจารย์ 
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้มีศักยภาพ

15. ร้อยละของนกัศกึษาที่เข้ารว่มโครงการตอ่
จํานวนนกัศึกษาเป้าหมายที่ กําหนดไว้ใน
โครงการ 

     16. จํานวนโครงการทีจ่ัดขึน้เพื่อพฒันา นกัศึกษา 
อาจารย์และสายสนับสนนุ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- นักศกึษา คณาจารย์ และ
บุคลากร  มีความรู้และทกัษะ

ในการประยุกต์ใช ้ICT ใน
การศกึษาเรียนรู้เพือ่การ
ดํารงชีวิต การดําเนินงาน และ
การประกอบอาชีพอย่าง
พอเพียง 

- บัณฑิตเป็นที่ยอมรับ ยุทธศาสตร์ท่ี 1การพัฒนาทนุ
มนุษย์ให้มีความพรอ้ม เพื่อ
พัฒนาตนเองและเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1การ
ผลิตบัณฑิตสู่เทคโนโลยี
เชิงสร้างสรรค ์

- พัฒนานกัศึกษา คณาจารย์
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้มีทกัษะใน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเปน็เครื่องมือใน
เชิงสร้างสรรค ์

- พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
เชิงสร้างสรรค ์

17. ร้อยละของบุคลากร (อาจารย์และสาย
สนับสนุน) ที่ได้รับการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด (ไม่นับซํ้า) 

- การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี1การพฒันาทุน
มนุษย์ให้มีความพรอ้ม เพื่อ
พัฒนาตนเองและเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การบรกิารจัดการและ
การสร้างภาพลกัษณ ์
 

- วางระบบและกลไกการ
พัฒนาบุคลากรทีม่ีศักยภาพสูง
ให้มีความพรอ้มเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางการบริหารและวชิาการที่
สําคัญ 

- พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและ
บุคลากรเชงิสร้างสรรค ์

18. ร้อยละของบุคลากรทีม่ีแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล 

19. ร้อยละของการดําเนนิงานตามแผนพัฒนา
บุคลากรราย บุคคล  

- ปรับปรุงระบบการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและความ
ก้าว หนา้ในสายอาชีพ 

20. ร้อยละของบุคลากร (สวส.) ที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้ตามสายงาน (Job Competency) 

- มีระบบบริหาร 
จัดการองค์ความรู้ในองคก์ร 
 
 
 

21. จํานวนองค์ความรู้ในองคก์ร 
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- บริการอิเลก็ทรอนกิส์ ไร้

ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้บรกิารทุกภาค
ส่วน 

การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี2 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศที่คุ้มค่าและ
พอเพียงต่อความตอ้งการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี1การผลิต
บัณฑิตสู่เทคโนโลยีเชิง
สร้างสรรค ์

- เสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการกับภัยคุกคามจาก
การโจมตโีครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร รวมไปถึง
โครงสร้างพืน้ฐานอื่นๆที่
เกี่ยวขอ้งและสําคัญตอ่การ
ดําเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฏระบียบ ขอ้บังคับในการ
เข้าใช้งาน 

 

- พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเนน้
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค ์

22. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
โครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศ ได้แก ่

22.1 ความพึงพอใจต่อระบบเครอืข่ายของ
มหาวิทยาลัย 

22.2 ความพึงพอใจต่อบรกิารระบบโทรศัพท์
พื้นฐานและ ไอพีโฟนภายในมหาวทิยาลัย 

22.3 ความพึงพอพอใจในการใช้งานคอมพิว 
เตอร์ ศูนย์การเรียนรูด้้วยตนเอง 

22.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การใช้งานระบบฐานขอ้มูล/ระบบสารสนเทศ 

- บริการอิเลก็ทรอนกิส์ ไร้
ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้บรกิารทุกภาค
ส่วน 

- การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี2 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศที่คุ้มค่าและ
พอเพียงต่อความตอ้งการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพลกัษณ ์

- เพิ่มโอกาสทางการศกึษา 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการบริหารจดัการ 

23. ร้อยละของนกัศกึษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าถึงโครงข่าย 
โทรคมนาคมและอินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงได้ 

24. ร้อยละของนกัศกึษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้/บริการ
บนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต 

25. อันดับมหาวทิยาลัยใน webometric เปรยีบ 
เทียบกับมหาวทิยาลัยในกลุม่มหา วทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

สวส. มทรก. สวส. มทรก. สวส. มทรก.  

 

- บริการอิเลก็ทรอนกิส์ ไร้
ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึง
พอใจของผู้ใช้บรกิารทุกภาค
ส่วน 

- การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี2 การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศที่คุ้มค่าและ
พอเพียงต่อความตอ้งการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 

การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพลกัษณ ์

- ควบคุมการใช้งานเครือข่าย
และบรกิารอิเลก็ทรอ นกิส์
ของนกัศกึษา คณาจารย์ 
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม 
พรบ.ผู้กระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิว เตอร์ปี 
2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
พ.ศ.2544 

- ดูแลการทํางานของอุปกรณ์
เครือข่ายอย่างสม่ําเสมอ 

- พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สารของมหาวิทยาลัย
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่องและทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- พัฒนาระบบการเชื่อมโยง
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการบริหารจดัการ 

26. จํานวนชั่วโมง unplanned 
downtime 

27. ร้อยละการทํางานได้ของ Core Switch 

28. ร้อยละการทํางานได้ของจดุกระจายสัญญาณ 

wifi  
29. ร้อยละการทํางานได้ของเครื่องคอมพวิเตอร์ 
ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
30. ร้อยละการทํางานได้ของระบบฐานข้อมูล /
ระบบสารสนเทศ 
31. จํานวนการเพิม่ของระบบฐานขอ้มูล/ระบบ
สารสนเทศ 

32. จํานวนการเพิม่จุดกระจายสัญญาณ wifi  
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ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 
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- ยกระดับความพรอ้มด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
ของมหาวทิยาลัย ฯ 

- การบริหาร งานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี3 การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศและ
ระบบบริการทางสารสนเทศ
ของมหาวทิยา ลัยให้มีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการ 
สะดวก และรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพลกัษณ ์

- ส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศเพือ่
ตอบ สนองต่อความตอ้ง 
การและเป็นที่ยอม รับของ
ผู้ใช้ บริการ 

- พัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
และรับผิดชอบ 
- การบรกิารเชิงรุก โดยใช้ 

ICT 
- ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม

พื้นฐานในการให้บรกิาร 

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสาร
สน เทศอย่างคุ้มค่า โดยการ
จัดอบรมแนะ นําให้
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศไดอ้ย่างมี
ประสิทธ ิภาพ และรวดเร็ว 

- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ บรกิารมี
ส่วนรว่มในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

- ขยายงานบริการและ
ปรับปรุงรูปแบบการบรกิาร
ให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจ 

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการบริหารจดัการ 

 
 

33. ความคุ้มทุนของการลงทุนหนังสือ 
34. ความคุ้มทุนของการลงทุนวารสาร 
35. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารตอ่การ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
36. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิารตอ่การ
ให้บริการทางสารสนเทศ 

 
 
37. จํานวนผู้เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมการสืบคน้

ข้อมูลสารสนเทศ 
38. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทีอ่อก

ให้บริการ ไม่ต่ํากว่า 600 ชิ้น/1 เดือน 
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- ยกระดับความพรอ้มด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
ของมหาวทิยาลัย ฯ 

- การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี3 การพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศและ
ระบบบริการทางสารสนเทศ
ของมหาวทิยา ลัยให้มีคุณภาพ 
ตอบสนองต่อความตอ้งการ 
สะดวก และรวดเร็ว 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพ ลกัษณ ์

- วิเคราะห์และจดัหา
ทรัพยากรสารสนเทศให้
เพียง พอและครอบคลุม 

- พัฒนาระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา 

- พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการบริหารจดัการ 

39. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ยปี

ละ 3,000 รายการ 

40. จํานวนทรัพยากรที่มกีารแปลงให้อยู่ในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์

41. จํานวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจดัเก็บ
ข้อมูลและการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจ 

- เพิ่มบทบาทและความสําคัญ

ของการใช้ ICT ในการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพของภารกจิ
มหาวิทยาลัย ทีเ่กี่ยวขอ้งกับ 

ICT 

การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพ ลกัษณ ์

- จัดทําแบบประเมนิสําหรับ
ผู้บริหารที่ครอบคลุมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและประเมิน ผลการ
ปฏิบัติงาน 

- พัฒนากระบวนการทํางานตาม
หลักธรรมภิบาล 

- บริหารงานโดยยึดหลักการมี
ส่วนรว่มของผู้มีสว่นได้ส่วน
เสีย 

42. ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร 

 
43. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชีว้ัดแผน

ยุทธศาสตรก์ารบริหารสํานักวทิยฯ 2560-
2564 

- เพิ่มประสทิธิภาพการทํางาน
และการให้บริการที่สะดวก 
รวดเร็ว 

- ปรับปรุงการประชาสมัพันธ์
เชิงรกุ 

44. จํานวนช่องทางการตดิต่อสือ่สารภายในองค์กร 
45. จํานวนช่องทางรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร

และหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

46. จํานวนงานที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช ้
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เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด 

สวส. มทรก. สวส. มทรก. สวส. มทรก.  

- เพิ่มบทบาทและความ สําคญั

ของการใช้ ICT ในการเสรมิ 
สร้างประสทิธิ ภาพและพัฒนา
ศักยภาพของภารกจิ
มหาวิทยาลัย ทีเ่กี่ยวขอ้งกับ 

ICT 

การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพ ลกัษณ ์

- เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน และสร้าง
ระบบและกลไกในการ
บริหารงานบุคคลที่ชัดเจน
และเป็นธรรม 

- สร้างระบบและกลไกในการ
ปฏิบัติหน้าที่/ความรับผิด 
ชอบในการทาํงาน 

- สร้างระบบและกลไกการ
บริหารจัดการเวลาในการ
ทํางาน 

- พัฒนากระบวนการทํางานตาม
ลักธรรมาภิบาล 

- พัฒนาระบวนการ/ข้อบังคับใน
การบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากร 

47. ร้อยละตัวชี้วัดกลุ่มงานที่บรรลุเป้าหมายการ
ดําเนนิงาน 

- เพิ่มบทบาทและความ 
สําคัญของการใช้ ICT ใน
การเสริม สร้างประสิทธิ 
ภาพและพัฒนาศักยภาพ
ของภารกิจมหาวิทยาลัย ที่
เกี่ยวขอ้งกับ ICT 

การบริหารงานเป็นที่
ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ท่ี4 
การบริหารจัดการและ
การสร้างภาพ ลกัษณ ์

- ติดตามประเด็นการประเมิน
ของผู้ตรวจสอบทั้งภายใน
และภาย นอก เพื่อเตรียม
ความพรอ้มในการรับการ
ตรวจ 

- พัฒนาระบวนการ/ข้อบังคับใน
การบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากร 

48. จํานวนขอ้ทกัทว้งของผู้ตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายนอก จากการตรวจสอบแต่ละ
ครั้ง 
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โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความพร้อม เพื่อพัฒนาตนเองและเป็นกาํลังสําคัญในการพัฒนามหาวทิยาลัย 
เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินงาน 

- นักศกึษา อาจารย์ และบุคลากร
สายสนับสนุน นําความรูท้างด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ประโยชนก์ับการเรียนการสอน
และการปฏิบัติงาน 

- วางระบบและกลไกการติดตามผล
ในการนําความรูท้ี่ได้จากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์กับการ
ปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

1. ร้อยละของบุคลากรทีน่ําความรูท้ี่
ได้จากการอบรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ประโยชนก์ับการปฏิบัติงานตอ่
จํานวนบุคลากรทีเ่ข้ารับการ
อบรมทั้งหมด 

80 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรม MS Office 

ส่วนงานระบบ
สารสนเทศ 

ช่วงเดอืน มีค – พค 62  

2. ระดับความพึงพอใจของนายจ้างที่
มีต่อบัณฑิตเกี่ยวกับความรู้

ทางด้าน ICT 

3.65 

- ยกระดับความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศกึษา 

- วางระบบและกลไกการติดตามผล
การดําเนนิงานในการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3. ร้อยละของนกัศกึษาที่สอบผ่าน

การวดัความรู้ทางด้าน ICT 
ตามเกณฑ์ ต่อจํานวนนักศกึษา
ที่เข้าสอบทั้งหมด 

40 - โครงการสอบวัดความรู้ทางด้าน 
ICT  

- โครงการอบรมการใชร้ะบบ
ห้องสมุด 

- ส่วนงานระบบ
สารสนเทศ 

- ส่วนงานวิทย
บริการ 

ช่วงเดอืน มีค – พค 62  

- กระบวนการส่งเสริมให้บุคลากร 
(สวส) มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์และทัศนคติในการ
ทํางานอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพสูงขึน้ 

- วางระบบและกลไกการพัฒนา
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีความ
พร้อมเข้าสู่ตําแหน่งทางการ
บริหารและวิชาการที่สําคัญ 

4. ร้อยละของบุคลากรทีม่ี
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

100 
 
 

- โครงการอบรมการขอตําแหน่ง
ทางการบริหาร  

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 
 
 
 

ช่วง ตค 61 – มีค 62 

5. ร้อยละของการดําเนนิงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

85 

- กระบวนการส่งเสริมให้นักศกึษา 
อาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความรู้และทกัษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วางระบบและกลไกการพัฒนา
นักศกึษาให้มีศักยภาพทางด้าน
ความรูแ้ละทกัษะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ร้อยละของนกัศกึษาที่เข้ารว่ม
โครงการตอ่จํานวนนักศกึษา
เป้าหมายที่กําหนดในโครงการ

ทางด้าน ICT 

70 - โครงการสอบวัดความรู้ทางด้าน 
ICT 

ส่วนงานระบบ
สารสนเทศ 

ช่วงเดอืน มีค – พค 62 

- พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
(สวส.) 

- ปรับปรุงระบบการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและความ ก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

7. ร้อยละของบุคลากร (สวส.) ที่
ได้รับการพัฒนาความรู้ตามสาย

งาน (Job Competency) 

85 - โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสํานักวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

 

- ช่วง ตค 61 – มค 62 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินงาน 

- พัฒนาบุคลากร (สวส) เพือ่ความ
ก้าว หนา้ในสายอาชีพ (Career 
Path) 

- เข้ารว่มอบรมงานเฉพาะด้าน
ของแต่ละหนว่ยงาน 

ทุกหน่วยงาน - ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

- การจดัการองค์ความรู้ในองคก์ร 
 

- มีระบบบริหารจัดการองค์ความรู้
ในองค์กร 

8. จํานวนองค์ความรู้ในองคก์ร 5 - จัดองค์ความรู้หน่วยงานสํานักฯ ทุกหน่วยงาน ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

- พัฒนาความรู้และทกัษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนกัศกึษา อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวทิยาลัย 

- พัฒนานกัศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวทิยาลัยฯ ให้มี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

9. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด

ขึ้นเพือ่พัฒนา นกัศึกษา 
อาจารย์และสายสนับสนนุ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 - โครงการอบรม Microsoft 
Office 

ส่วนงานระบบ
สารสนเทศ 

- ช่วง มค  – มีค 62 

 

- พัฒนานกัศึกษา อาจารย์และ
บุคลากรของมหาวทิยาลัยฯ ให้มี
ทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเปน็เครื่องมือในเชิง
สร้างสรรค ์

 

10. ร้อยละของบุคลากร (อาจารย์
และสายสนับสนนุ) ที่ไดร้ับการ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตอ่จํานวนบุคลากร
ทั้งหมด (ไม่นับซํ้า) 

5 - โครงการอบรม Microsoft 
Office 
 

ส่วนงานระบบ
สารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสารสนเทศท่ีคุ้มค่าและพอเพียงต่อความต้องการ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินงาน 

- โครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศที่
มีมาตรฐานและทันสมัยสําหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการ และการให้บรกิาร 

- เพิ่มโอกาสทางการศกึษาด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ร้อยละของนกัศกึษาและบุคลากร
ของมหาวทิยาลัย ที่สามารถเข้าถึง
โครงข่าย 
โทรคมนาคมและอินเทอรเ์น็ต
ความเรว็สูงได ้

80 - โครงการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศ 

- โครงการอบรมการผลิต
สื่อการสอน 

- ส่วนงานระบบ
เครือข่าย 
 

- ส่วนงานเทคโนโลยี
การศกึษา 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

2. ร้อยละของนกัศกึษาและบุคลากร
ของมหาวทิยาลัย ที่สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้/บรกิารบนเครือขา่ย
อินเทอร์เน็ต 

80 

3. อันดับมหาวทิยาลัยใน 

webometric เปรียบเทียบกับ

มหาวิทยาลัยในกลุม่มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 

6 

- ความพึงพอใจของบุคลากรตอ่การ
ใช้งานต่อโครงสร้างพื้นฐานทาง
สารสนเทศและการใช้งานระบบ
ฐานขอ้มูล/ระบบสารสนเทศ 

- เสริมสร้างศักยภาพในการ
จัดการกับภัยคุกคามจากการ
โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมไปถึงโครงสร้าง
พื้นฐานอืน่ๆที่เกี่ยวข้องและ
สําคัญต่อการดําเนนิงานของ
มหาวิทยาลัย 

- สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏ
ระบียบ ข้อบังคับในการเข้าใช้
งาน 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อโครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศ 
ได้แก ่

 - โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐานทาง
สารสนเทศ 

 

- ส่วนงานระบบ
สารสนเทศส่วนงาน
ระบบเครอืข่าย 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

4.1 ความพึงพอใจต่อระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

3.65 

4.2 ความพึงพอใจต่อบรกิารระบบ
โทรศัพท์พื้นฐานและ ไอพีโฟ
นภายในมหาวทิยาลัย 

3.65 

4.3 ความพึงพอใจในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3.65 

4.4 ความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบฐานข้อมูล/ระบบ
สารสนเทศ 

3.65 
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เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินงาน 

- โครงสร้างพืน้ฐานทางสารสนเทศที่
มีประสทิธิภาพและเพียงพอตอ่
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 

- ควบคุมการใช้งานเครือข่าย
และบรกิารอิเลก็ทรอนิกส์ของ
นักศกึษา คณาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวทิยาลัย ให้
เป็นไปตาม พรบ.ผูก้ระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ปี 2550 และ พ.ร.บ.ว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนกิส์ 
พ.ศ.2544 

- ดูแลการทํางานของอุปกรณ์
เครือข่ายอย่างสม่ําเสมอ 

5. จํานวนชั่วโมง Unplanned 

downtime 

10 ชมต่อปี - โครงการปรับปรุงครง
สร้างพื้นฐานทาง
สารสนเทศ 

 

- ส่วนงานระบบ
เครือข่าย 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

6. ร้อยละการทํางานได้ของ Core 
Switch 

98 

7. ร้อยละการทํางานได้ของจดุกระจาย

สัญญาณ wifi ภายในมหาวทิยาลัยฯ 

90 

8. ร้อยละการทํางานได้ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ในศนูย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

96 

9. ร้อยละการทํางานได้ของระบบ
ฐานขอ้มูล/ระบบสารสนเทศ 

95 

- พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ฐานขอ้มูลที่สนับสนุนทกุภารกิจทั้ง
ด้านการเรียน การสอน การวิจัย 
และการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ 

- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
ของมหาวทิยาลัยให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่องและทันตอ่การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- พัฒนาระบบการเชื่อมโยง
เครือข่ายคอมพวิเตอร์ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่

 

10. จํานวนการเพิม่ของระบบ
ฐานขอ้มูล/ระบบสารสนเทศ 

2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

ส่วนงานระบบ
สารสนเทศ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

11. จํานวนการเพิม่จุดกระจาย

สัญญาณ wifi  
15 โครงการติดตั้งจุดกระจาย

สัญญาณ wifi 
ส่วนงานระบบเครือข่าย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและระบบบริการทางสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหม้ีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการ สะดวก และรวดเร็ว 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินงาน 

- การยอมรับของผู้ใช้บรกิาร - ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บรกิาร 

1. ความคุ้มทุนของการลงทุนหนังสือ 3 ครั้ง/เลม่ จัดซื้อหนังสือ 
วารสาร และสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

หน่วยงานวทิย
บริการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 2. ความคุ้มทุนของการลงทุนวารสาร 20 ครั้ง/เล่ม 

- ทรัพยากรสารสนเทศเพียงพอและตรง
กับความตอ้งการ 

- การบรกิารที่สร้างความประทับใจ 

- พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์และรับผิดชอบ 

- การบรกิารเชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มพืน้ฐานในการ
ให้บริการ 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร
ต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

3.65 โครงการใช้
เครื่องมือในการ
สืบค้นสารสนเทศ 

หน่วยงานวทิย
บริการ 

ช่วงเดอืน มิย 62  

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร
ต่อการให้บริการทางสารสนเทศ  

3.65 

- การบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศให้เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 

- การพัฒนาคุณภาพการให้บรกิาร 
- การวเิคราะห์ทรพัยากรสารสนเทศ 

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
คุ้มค่า โดยการจัดอบรม แนะนําให้
ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นขอ้มูล
สารสนเทศได้อย่างมีประสทิธิภาพ และ
รวดเร็ว 

- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการ
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 

- ขยายงานบริการและปรับปรุงรูปแบบการ
บริการให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ 

5. จํานวนผู้เขา้ร่วมโครงการ/กจิกรรมการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 

800 โครงการอบรมการ
ใชร้ะบบห้องสมุด 

หน่วยงานวทิย
บริการ 

ช่วงเดอืน พย 62, 
ช่วงเดอืน มิย 62 

6. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศใหม่ทีอ่อก

ให้บริการ ไม่ต่ํากว่า 600 ชิ้น/1 เดือน 

2,600 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอ
และตรงกับความต้องการ 

- พัฒนาระบบบริหารจัดการและ
ให้บริการทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเปน็ฐาน 

- พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนกิส ์

- วิเคราะห์และจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกหลกัสูตร 

7. จํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มขึ้น 
(รายการ) 

2,700 จัดซื้อหนังสอื 
วารสาร และสือ่
สิ่งพิมพ ์

หน่วยงานวทิย
บริการ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

8. จํานวนทรัพยากรที่มกีารแปลงให้อยู่ใน
รูปแบบอิเลก็ทรอนกิส ์

1,000 

9. จํานวนระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
จัดเก็บข้อมลูและการบริหารจดัการเพือ่
การตัดสินใจ 

14 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดําเนินงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาด าเนินงาน 

- การบริหารจัดการเป็นที่ยอมรับทั้ง
ภายในและภายนอก 

- ความสามารถในการบริหารจัดการ
องค์กรตามเป้าหมายที่กําหนด 

- จัดทําแบบประเมนิสําหรับผู้บริหารที่
ครอบคลุมกาบริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลและประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน 

1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

4.5 การประเมนิผู้บริหาร สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

ช่วงเดอืน สค 62 

2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร
สํานักวิทยฯ 2560-2564 

80 

- คุณภาพการบริหารจดัการตามหลกัธรร
มาภิบาล  

 

- ติดตามประเด็นการประเมินของผู้
ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพือ่
เตรียมความพรอ้มในการรับการตรวจ 

3. จํานวนขอ้ทกัทว้งของผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก 
จากการตรวจสอบแต่ละครั้ง 

1 การตรวจประกัน
คุณภาพระดับสํานัก 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

ช่วงเดอืน มิย – สค 62 

- กระบวนการบริหารจัดการเป็นระบบ
และเกิดการมีสว่นร่วมในทกุส่วน 

- บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

- เพิ่มประสทิธิภาพการทํางานและการ
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับปรุงการประชาสมัพันธเ์ชิงรกุ 
 

4. จํานวนช่องทางการตดิต่อ สือ่สาร
ภายในองค์กร 

3  ช่องทาง ระบบประเมินการ
ทํางาน 

หน่วยงานระบบ
สารสนเทศ 

ตลอดปีงบประมาณ 
2562 

5. จํานวนช่องทางรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากรและหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3  ช่องทาง 

6. จํานวนงานที่นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ 

5 

- การพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการที่มีประสทธิภาพ 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน และสร้างระบบและกลไกใน
การบริหารบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม 

- สร้างระบบและกลไกในการปฏิบัติ
หน้าที่/ความรับผิดชอบในการทํางาน 

- สร้างระบบและกลไกการบริหารจัดการ
เวลาในการทํางาน 

7. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดของกลุ่มงาน 

 

90 ประชาสัมพนัธ์
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การ
ประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ผู้อํานวยการ 

ช่วงเดอืน มีค 62, ช่วง
เดือน สค 62 
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ส่วนที่ 3 
แนวทางก ากับและติดตามผล 

 
  แนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติราชการประจําปีตามปี งบประมาณ มี
แนวทางการกํากับ ติดตามและประเมินผล ดังนี้  
  1) ติดตามผลการใช้จา่ยงบประมาณตามแผนการใช้จายเงินในแต่ละไตรมาส ดําเนินการ โดยกอง
นโยบายและแผน  
  2)  ประเมินความก้าวหน้าและผลสรุปโครงการ โดยคณะกรรมการประเมินผลและจัดสรร 
งบประมาณมหาวิทยาลัย ซึ่งแตง่ตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
  3) ประเมินภายในโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  
  4) ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งแต่ งตั้งโดย 
มหาวิทยาลัย  
  5) ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน โดยคณะกรรมการ จัดทํา
คํารับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน ประจําปี ซึ่งแต่งตั้งโดย มหาวิทยาลัย  
  6) ผลการกํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในดังกลาวข้างต้นจะรองรับการประเมิน โดย
หนว่ยงานภายนอก  


