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กรอบแนวคิดวิสัยทัศน์ที่จะสร้างสรรค์พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ในกรอบแนวคิดที่จะน ำมำใช้ในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรบริหำรนี้มี ผลลัพธ์ที่มุงเน้นอยู่ ๓ 
ประกำร คือ  

1. ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ต้องมีควำมมั่นคง 
ปลอดภัย และทั่วถึง 

2. กำรให้บริกำรทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัยและตอบสนองการเข้าถึงบริการแบบทุกที่
ทุกเวลา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. กำรบริหำรจัดกำรต้องมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ของผู้บริหำร ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงโอกำสในกำรแข่งขัน 

ข้ำพเจ้ำมีควำมมุ่งมั่นที่จะขออำสำเข้ำมำท ำงำนโดยก ำหนดวิสัยทัศน์ของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมกรอบแนวคิดทั้ง ๓ ประกำรข้ำงต้นที่สนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ รำยละเอียดดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

“แหล่งสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้  เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรบริกำร ภำยใต้
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมมั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง” 

 
พันธกิจ 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. กำรบริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ตอบสนองกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำลโดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ควำมมั่นคง และปลอดภัย ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ        

กำรสื่อสำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล  
2. บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริม

กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรแข่งขัน 
 

เป้าประสงค์ 
1. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีควำมมั่นคง ปลอดภัย 

ทั่วถึง รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
2. เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ตอบสนองกำรเข้ำถึงบริกำรแบบทุกที่ทุกเวลำ และ

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ เพ่ิม

โอกำสกำรแข่งขัน 
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กลยุทธ์ 
 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง 
2. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ บุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำน IT  
5. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย ภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
7. ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
8. ส่งเสริมและพัฒนำหน่วยงำนให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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แนวทางการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความม่ันคง และปลอดภัย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้าประสงค์ที่ 1  มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่มีควำมม่ันคง 
ปลอดภัย ทั่วถึง รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้

มั่นคง ปลอดภัย และทั่วถึง 
โครงการที่ส าคัญ 

 ๑.1.1 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ
รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

 1.1.2 โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของมหำวิทยำลัย ระยะ 3-5 ปี 

 1.1.3 โครงกำรจัดหำและพัฒนำระบบส ำรอง ในด้ำนระบบสำรสนเทศและ
เครือข่ำย 

 1.1.4 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบกำรประชุมทำงไกล ผ่ำนเครือข่ำยให้มี
ควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการ

สอน และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เป้าประสงค์ที่  2 เป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ตอบสนองกำรเข้ำถึงบริกำรแบบทุกที่ทุกเวลำ 

และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 

โครงการที่ส าคัญ 
 ๒.๑.1 โครงกำรระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automation Library)  

๒.๑.2 โครงกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูลทำงวิชำกำร (Repository) 
๒.๑.3 โครงกำรผลิตและจัดหำทรัพยำกรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)   
๒.๑.4 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์    

(e-Learning) 
๒.๑.5 โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับผู้ใช้  

จ ำนวนมำก (MOOC) 
๒.๑.6 โครงกำรจัดหำทรัพยำกรฐำนข้อมูลอ้ำงอิงกำรวิจัย (Reference 

Databases) เพ่ือรองรับกำรศึกษำ และกำรวิจัย 
๒.๑.7 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะด้ำน IT ของนักศึกษำ

และบุคลำกร   
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 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โครงการที่ส าคัญ 

๒.๒.1 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่กำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยเพ่ือสนับสนุน   
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒.๒.2 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอน    
ที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

๒.๒.3 โครงกำรพัฒนำระบบบริกำร Video on Demand 
๒.๒.4 โครงกำรจัดหำระบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำ

ของนักศึกษำ และบุคลำกร 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ บุคลำกรให้มีสมรรถนะด้ำน IT  
โครงการที่ส าคัญ 

๒.๓.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำน IT ของนักศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัย 

๒.๓.๒ โครงกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำน IT ของบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

และการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ที่  3  มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ 

เพ่ิมโอกำสกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย        

ภำยใต้หลักธรรมมำภิบำล 
โครงการที่ส าคัญ 

3.1.1 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์             
(e-Document)  

3.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
3.1.3 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรสนเทศบริหำรงำนบุคคล  
3.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำคำร 
3.1.๕ โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบสำรเทศเพ่ือกำรบริหำร 
3.1.๖ โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรสิทธิ์กำรใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ 
3.1.๗ โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรปฏิทินกำรประชุม/สัมมนำ 
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กลยุทธ์ที่ 3.๒ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
โครงการที่ส าคัญ 

3.๒.1 โครงกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัยเพ่ือรองรับด้ำน
บริหำรจัดกำร  

3.๒.2 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจและ       
กำรวำงยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน (Business Intelligence)  

3.๒.3 โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเฝ้ำระวังกำรด ำเนินงำนตำม
แผนกลยุทธ์หน่วยงำน (Strategic Monitoring System)  

3.๒.4 โครงกำรพัฒนำระบบงำนกำรวำงแผนทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
(Enterprise Resource Planning) 

 
กลยุทธ์ที่ 3.๓ ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
โครงการที่ส าคัญ 

3.๓.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  
3.๓.2 โครงกำร mini-MIS ส ำหรับผู้บริหำร 
 

กลยุทธ์ที่ 3.๔ ส่งเสริมและพัฒนำหน่วยงำนให้ใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โครงการที่ส าคัญ 

3.๔.1 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสีเขียวในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร  

3.๔.2 โครงกำรกำรพัฒนำระบบบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

 



 
 

หน้ำ 6 จำก ๒๑ 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 256๓-256๕ กับ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 256๒-2565 
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สรุปกรอบประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2562-2565 
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“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความม่ันคง ปลอดภัย และท่ัวถึง” 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ควำมม่ันคง 
และปลอดภัย ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย

ดิจิทัล 

2. บริกำรทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรแข่งขัน 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มั่นคง ปลอดภัย และ
ทั่วถึง 

 2.สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนเพื่อ
ส่งเสริมกำรผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัต ิ

3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4. ส่งเสริมและ
พัฒนำนักศึกษำ 
บุคลำกรให้มี
สมรรถนะด้ำน IT 

5. พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรที่
ทันสมัย ภำยใต้
หลักธรรมมำภิบำล  

 6. พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำร
เชิงกลยุทธ ์

7. ส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

โค
รง

กา
ร 

1.1.1 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ
รองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
 
1.1.2 โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของมหำวิทยำลัย ระยะ 3-5 ปี 
 
1.1.3 โครงกำรจัดหำและพฒันำ
ระบบส ำรอง ในด้ำนระบบสำรสนเทศ
และเครือข่ำย 
 
1.1.4 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงระบบ
กำรประชุมทำงไกล ผ่ำนเครือข่ำยให้มี
ควำมทันสมัยและมีประสิทธิภำพ 

๘. ส่งเสริมและ
พัฒนำหน่วยงำน
ให้ใช้ทรัพยำกร
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๒.๑.1 โครงกำรระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Automation Library)  
๒.๑.2 โครงกำรพฒันำระบบ
คลังข้อมลูทำงวิชำกำร 
(Repository) 
๒.๑.3 โครงกำรผลิตและจัดหำ
ทรัพยำกรหนงัสอือิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book)   
๒.๑.4 โครงกำรสง่เสรมิและ
สนับสนุนกำรพัฒนำบทเรียน
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) 
๒.๑.5 โครงกำรพฒันำระบบกำร
เรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรบั
ผู้ใช้จ ำนวนมำก (MOOC) 
๒.๑.6 โครงกำรจัดหำทรัพยำกร
ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงกำรวิจัย 
(Reference Databases) เพื่อ
รองรับกำรศึกษำ และกำรวิจัย 
๒.๑.7 โครงกำรจัดต้ังศูนย์
ทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะด้ำน 
IT ของนักศึกษำและบุคลำกร 

๒.๓.1 โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำน IT ของ
นักศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 
๒.๓.๒ โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำน IT ของ
บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 

 

3.1.1 โครงกำรพฒันำ/
ปรับปรงุระบบสำรบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-
Document)  
3.1.2 โครงกำรพฒันำระบบ
กำรประชุมอเิล็กทรอนิกส์ (e-
Meeting)  
3.1.3 โครงกำรพฒันำ/
ปรับปรงุระบบสำรสนเทศ
บรหิำรงำนบุคคล  
3.1.4 โครงกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
อำคำร 
3.1.๕ โครงกำรพฒันำ/
ปรับปรงุระบบสำรเทศเพื่อ
กำรบริหำร 
3.1.๖ โครงกำรพฒันำระบบ
บริกำรสทิธ์ิกำรใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธ์ิ 
3.1.๗ โครงกำรพฒันำระบบ
บริกำรปฏิทินกำรประชุม/
สัมมนำ 

 

3.๒.1 โครงกำรจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลกลำงของ
มหำวิทยำลัยเพื่อรองรับ
ด้ำนบริหำรจัดกำร  
3.๒.2 โครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อช่วย
ในกำรตัดสินใจและกำรวำง
ยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
(Business Intelligence)  
3.๒.3 โครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
เฝ้ำระวังกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกลยุทธ์หน่วยงำน 
(Strategic Monitoring 
System)  
3.๒.4 โครงกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรวำงแผน
ทรัพยำกรของ
มหำวิทยำลัย (Enterprise 
Resource Planning) 

 

3.๓.1 โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  
 
3.๓.2 โครงกำร mini-MIS 
ส ำหรับผู้บริหำร 

3.๔.1 โครงกำรสง่เสรมิ
กำรใช้เทคโนโลยีสเีขียวใน
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 
  
3.๔.2 โครงกำรกำร
พัฒนำระบบบ ำรงุรักษำ
อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

๒.๒.1 โครงกำรปรับปรุง
พื้นท่ีกำรเรียนรู้ตำม
อัธยำศัยเพื่อสนับสนุนกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
๒.๒.2 โครงกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดท ำสื่อ
กำรเรียนกำรสอนท่ี
สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง  
 
๒.๒.3 โครงกำรพัฒนำ
ระบบบริกำร Video on 
Demand 
 
๒.๒.4 โครงกำรจัดหำ
ระบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนภำษำของ
นักศึกษำ และบุคลำกร 
 
 

 



 
 

หน้ำ 8 จำก ๒๑ 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

1. พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน ควำมมั่นคง และ
ปลอดภัย ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยดิจิทัล 

มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรที่มีควำม
มั่นคง ปลอดภัย 
ทั่วถึง รองรับกำร
เป็นมหำวิทยำลัย
ดิจิทัล 

1.1 พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรให้มั่นคง 
ปลอดภัย และทั่วถึง 

1.1.1 ร้อยละควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนตำมแผนแม่บท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย  

75 80 85 90 1.1.1. โครงกำรจัดท ำแผนแม่บท
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรของมหำวิทยำลัย        
ระยะ 3-5 ปี 
1.1.2. โครงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับรองรับกำร
เป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 
1.๑.๓. โครงกำรจัดหำและพัฒนำ
ระบบส ำรอง ในด้ำนระบบ
สำรสนเทศและเครือข่ำย 
1.๑.๔. โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ระบบกำรประชุมทำงไกล ผ่ำน
เครือข่ำยให้มีควำมทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 
๑.๑.๕ โครงกำรปรับปรุงพื้นที่กำร
เรียนรู้ตำมอัธยำศัยเพ่ือสนับสนุน
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 

 1.1.2 ร้อยละควำมพึงพอใจ
กำรใช้งำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรของ
มหำวิทยำลัย 

75 80 85 85 



 
 

หน้ำ 9 จำก ๒๑ 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒. บริกำรทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรด้ำนกำร
เรียนกำรสอน และ
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

เป็นแหล่งสนับสนุน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
ตอบสนองกำรเข้ำถึง
บริกำรแบบทุกท่ีทุก
เวลำ และส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

๒.๑ สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือ
ส่งเสริมกำรผลิต
บัณฑิตนักปฏิบัติ 

๒.๑.1 จ ำนวนระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนเพ่ือ
ส่งเสริมกำรผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 

3 1 1 2 ๒.๑.1 โครงกำรระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Automation Library)  
๒.๑.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
คลังข้อมูลทำงวิชำกำร 
(Repository) 
๒.๑.3 โครงกำรผลิตและจัดหำ
ทรัพยำกรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book)   
๒.๑.4 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
๒.๑.5 โครงกำรพัฒนำระบบกำร
เรียนออนไลน์ระบบเปิดที่รองรับ
ผู้ใช้จ ำนวนมำก (MOOC) 
๒.๑.6 โครงกำรจัดหำทรัพยำกร
ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงกำรวิจัย 
(Reference Databases) เพ่ือ
รองรับกำรศึกษำ และกำรวิจัย 
๒.๑.7 โครงกำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
มำตรฐำนสมรรถนะด้ำน IT ของ
นักศึกษำและบุคลำกร 

   ๒.๑.2 ร้อยละควำมพึงพอใจใน
กำรใช้ระบบสำรสนเทศท่ี
พัฒนำขึ้นเพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมกำร
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ 
 
 

75 80 85 85 



 
 

หน้ำ 10 จำก ๒๑ 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

  ๒.๒ ส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 
 
 

ร้อยละของจ ำนวนผู้ใช้บริกำร
แหล่งกำรเรียนรู้ส ำหรับกำร
พัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำ ไอที 
และวิชำชีพเพ่ิมขึ้น 

10 15 20 25 ๒.๒.๑ โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดท ำสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง  
๒.๒.๒ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำร Video on Demand 
๒.๒.๓ โครงกำรจัดหำระบบกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำสมรรถนะด้ำน
ภำษำของนักศึกษำ และบุคลำกร 

  ๒.๓ ส่งเสริมและ
พัฒนำนักศึกษำ 
บุคลำกรให้มีสมรรถนะ
ด้ำน IT 

๒.๓.1 ร้อยละผู้ผ่ำนกำร
ประเมินสมรรถนะด้ำนไอที ของ
นักศึกษำ และบุคลำกร 

75 80 85 90 ๒.๓.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ด้ำน IT ของนักศึกษำภำยใน
มหำวิทยำลัย 
๒.๓.๒ โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
ด้ำน IT ของบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้ำ 11 จำก ๒๑ 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

3. พัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรและกำร
แข่งขัน 

มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรและ
กำรตัดสินใจ เพ่ิม
โอกำสกำรแข่งขัน 

3.1 พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรที่
ทันสมัย ภำยใต้
หลักธรรมมำภิบำล 

3.1.1 จ ำนวนกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรที่ทันสมัย ภำยใต้
หลักธรรมมำภิบำล 

2 2 2 2 3.1.1 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Document)  
3.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำร
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
3.1.3 โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศบริหำรงำนบุคคล  
3.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำคำร 
3.1.๕ โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ระบบสำรเทศเพ่ือกำรบริหำร 
3.1.๖ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสิทธิ์กำรใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ 
3.1.๗ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรปฏิทินกำรประชุม/สัมมนำ 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.1.2 ร้อยละประสิทธิภำพของ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรที่ทันสมัย ภำยใต้
หลักธรรมมำภิบำลที่พัฒนำขึ้น 

85 90 90 95 



 
 

หน้ำ 12 จำก ๒๑ 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

  3.2 พัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรเชิงกล
ยุทธ์ส ำหรับผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย 

3.2.1 จ ำนวนกำรพัฒนำระบบ
บริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

1 1 1 1 3.๒.1 โครงกำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัย
เพ่ือรองรับด้ำนบริหำรจัดกำร  
3.๒.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจ
และกำรวำงยุทธศำสตร์ของ
หน่วยงำน (Business 
Intelligence)  
3.๒.3 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรเฝ้ำระวังกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
หน่วยงำน (Strategic Monitoring 
System)  
3.๒.4 โครงกำรพัฒนำระบบงำน
กำรวำงแผนทรัพยำกรของ
มหำวิทยำลัย (Enterprise 
Resource Planning) 
 
 
 
 

  3.2.2 ร้อยละประสิทธิภำพของ
ระบบบริหำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์
ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 

85 90 90 95 



 
 

หน้ำ 13 จำก ๒๑ 
 

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงานโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

  3.3 ส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกรให้มี
ศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

3.3.1ร้อยละของบุคลำกรที่
ได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพให้มี
มำตรฐำนส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 

60 70 80 90 3.๓.1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรให้มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำน  
3.๓.๒ โครงกำร mini-MIS ส ำหรับ
ผู้บริหำร 
 

3.4 ส่งเสริมและ
พัฒนำหน่วยงำนให้ใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 

3.4.1 ร้อยละควำมส ำเร็จตำม
แผนกำรบ ำรุงรักษำและซ่อม
บ ำรุงอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
มหำวิทยำลัย 

50 60 70 80 3.๔.1 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีสีเขียวในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
3.๔.2 โครงกำรกำรพัฒนำระบบ
บ ำรุงรักษำอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

หน้ำ 14 จำก ๒๑ 
 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 

แผนพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีข้ำพเจ้ำเสนอได้ก ำหนดวิสัยทัศน์คือ   “แหล่ง
สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความม่ันคง 
ปลอดภัย และทั่วถึง” ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไว้ 3 ยุทธศำสตร์ 8 กลยุทธ์ 32 โครงกำร โดยมีกำรน ำ
แผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมแนวคิด 
“SERVICE” คือ 

S = Standard and Smile คือกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนเดียวกันทั้ง ๔ ศูนย์พ้ืนที่ และให้บริกำร
ด้วยรอยยิ้มมีจิตใจบริกำร 

E = Early Response คือกำรตอบสนองรวดเร็ว ต่อกำรให้บริกำรและกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ 
R =  Relationship คือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรและเครือข่ำย 
V = Value Added คือกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำกับตนเองและองค์กร 
I = Integrity คือ ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่นโดยไม่ละเลยหน้ำที่ 
C= Collaboration คือกำรร่วมมือร่วมใจในกำรท ำงำนและท ำงำนเป็นทีม 
E = Efficiency คือกำรท ำงำนให้ส ำเร็จมีประสิทธิภำพภำยใต้ควำมพอเพียง 
 



 
 

หน้ำ 15 จำก ๒๑ 
 

การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ แผนงาน/โครงการ 

แนวทางการบริหารงบประมาณ  

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย 
ผลลัพธ์ที่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

แนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ     200,000  
1.1.1 โครงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับรองรับ
กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

1. ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์มีควำมทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่บริกำร     5,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1.1.2 โครงกำรจัดท ำแผนแม่บทดำ้น
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ของมหำวิทยำลยัระยะ 3-5 ป ี

1. แผนแม่บทด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของ
มหำวิทยำลัย ระยะ 3-5 ปี สำมำรถน ำสู่กำรปฏิบัติ 

    20,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

1.1.3 โครงกำรจัดหำและพัฒนำ
ระบบส ำรอง ในด้ำนระบบ
สำรสนเทศและเครือข่ำย 

1. ระบบส ำรอง ส ำรองข้อมูลระบบสำรสนเทศและส ำรองช่องทำงกำร
สื่อสำรเครือข่ำย ที่พร้อมใช้งำน มั่นคง และปลอดภัย 

    4,800,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

1.1.4 โครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบกำรประชุม
ทำงไกล ผ่ำนเครือข่ำยให้มี
ควำมทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ 
 

1. ระบบกำรประชุมทำงไกลที่พร้อมใช้งำนทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที ่     500,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
 
 
 



 
 

หน้ำ 16 จำก ๒๑ 
 

แนวทางการบริหารงบประมาณ  

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย 
ผลลัพธ์ที่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒.๒.1 โครงกำรปรับปรุงพื้นที่
กำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พ้ืนที่กำรให้บริกำรนักศึกษำและบุคลำกรเพ่ือกำรเรียนรู้ครอบคลุม
ทั้ง 4 ศูนย์พ้ืนที่ 

    4.,000,000 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

3.1.1 โครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

1. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รองรับกำรใช้งำน
ของทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมุ่งสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

    1,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.1.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์     
(e-Meeting) 

1. ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพ่ิมกำรบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

    1,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.1.3 โครงกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
บริหำรงำนบุคคล 

1. ระบบสำรสนเทศบริหำรงำนบุคคลเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจ รองรับ
กำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

    400,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.1.4 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำคำร 

1. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรอำคำร เพ่ือเพ่ิมกำรบริหำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

    4,500,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.1.๕ โครงกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
ระบบสำรเทศเพ่ือกำรบริหำร 

1. ปรับปรุงข้อมูลสำรเทศเพ่ือกำรบริหำร ให้มีรูปแบบมำตรฐำน ข้อมูล
เป็นปัจจุบันพร้อมน ำไปใช้ประโยชน์ 

    200,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.1.๖ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรสิทธิ์กำรใช้ซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ์ 

1. ระบบบริกำรสิทธิ์กำรใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ เพ่ือส่งเสริม ให้สิทธิ์ และ
ควบคุมติดตำม กำรใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ 

    2,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 



 
 

หน้ำ 17 จำก ๒๑ 
 

แนวทางการบริหารงบประมาณ  

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย 
ผลลัพธ์ที่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

3.1.๗ โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำรปฏิทินกำรประชุม/สัมมนำ 

1. ระบบบริกำรปฏิทินกำรประชุม/สัมมนำ เพ่ือเพ่ิมกำรบริหำรจัดกำรที่
มีประสิทธิภำพรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล 

    50,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.๒.1 โครงกำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงของ
มหำวิทยำลัยเพื่อรองรับด้ำน
บริหำรจัดกำร 

1. ระบบฐำนข้อมูลกลำงของมหำวิทยำลัยเพื่อรองรับด้ำนบริหำรจัดกำร     200,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.๒.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือช่วยในกำร
ตัดสินใจและกำรวำงยุทธศำสตร์
ของหน่วยงำน (Business 
Intelligence) 

1. ระบบสำรสนเทศเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจและกำรวำงยุทธศำสตร์
ส ำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

    300,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.๒.3 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือกำรเฝ้ำระวังกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
หน่วยงำน (Strategic 
Monitoring System) 
 
 
 

1. ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรเฝ้ำระวังกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์
ของมหำวิทยำลัยให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ 

    200,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 



 
 

หน้ำ 18 จำก ๒๑ 
 

แนวทางการบริหารงบประมาณ  

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย 
ผลลัพธ์ที่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

3.๒.4 โครงกำรพัฒนำ
ระบบงำนกำรวำงแผน
ทรัพยำกรของมหำวิทยำลัย 
(Enterprise Resource 
Planning) 

1. ระบบงำนกำรวำงแผนทรัพยำกรของ มทรส. เพ่ือบริหำรจัดกำรและ
สนับสนุนกำรตัดสินใจ 

    3,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.๔.1 โครงกำรส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยสีีเขียวในด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

1. ระบบบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 

    100,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

3.๔.2 โครงกำรกำรพัฒนำ
ระบบบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. ระบบบริหำรจัดกำรซ่อมบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เชิงป้องกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
 
 
 
 
 

    100,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

        
 
 



 
 

หน้ำ 19 จำก ๒๑ 
 

การน าแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ เชื่อมโยงกับ แผนงาน/โครงการ 
แผนการบริหารบุคลากร  

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย 
ผลลัพธ์ที่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

แผนกำรบริหำรบุคลำกร       
๒.๑.1 โครงกำรระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (Automation Library) 

1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำง
มหำวิทยำลัยเครือข่ำย 

    500,000 งำนวิทยบริกำร 

๒.๑.2 โครงกำรพัฒนำระบบ
คลังข้อมูลทำงวิชำกำร (Repository) 

1. ระบบคลังข้อมูลทำงวิชำกำร (Repository)     1,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

๒.๑.3 โครงกำรผลิตและจัดหำ
ทรัพยำกรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Book) 

1. จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน หนังสือ ต ำรำ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Book) 
๒. ระบบบริหำรจัดกำรหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  

    ๒,000,000 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

๒.๑.4 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรพัฒนำบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

1. จัดท ำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
๒. ระบบบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (LMS) 

    ๒,000,000 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

๒.๑.5 โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรเรียนออนไลน์ระบบเปิดที่
รองรับผู้ใช้จ ำนวนมำก (MOOC) 

1. จัดท ำรำยวิชำรองรับระบบกำรเรียนออนไลน์ระบบเปิด (MOOC) 
 

    1,๒00,000 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

๒.๑.6 โครงกำรจัดหำทรัพยำกร
ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงกำรวิจัย 
(Reference Databases) เพ่ือ
รองรับกำรศึกษำ และกำรวิจัย 

1. ฐำนข้อมูลอ้ำงอิงกำรวิจัย (Reference Databases)     1,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 



 
 

หน้ำ 20 จำก ๒๑ 
 

แผนการบริหารบุคลากร  

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย 
ผลลัพธ์ที่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒.๑.7 โครงกำรจัดตั้งศูนย์
ทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะด้ำน 
IT ของนักศึกษำและบุคลำกร 

1. ศูนย์ทดสอบมำตรฐำนสมรรถนะด้ำน IT ของนักศึกษำและบุคลำกร     1,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

๒.๒.2 โครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดท ำสื่อกำรเรียน
กำรสอนที่สนับสนุนกำรเรียนรู้
ด้วยตัวเอง 

1. จัดท ำสื่อกำรกำรเรียนกำรสอนบนสังคมออนไลน์     200,000 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

๒.๒.3 โครงกำรพัฒนำระบบ
บริกำร Video on Demand 

1. ระบบบริกำร Video on Demand     500,000 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 

๒.๒.4 โครงกำรจัดหำระบบกำร
เรียนรู้เพ่ือพัฒนำสมรรถนะด้ำน
ภำษำของนักศึกษำ และบุคลำกร 

1. ระบบกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำสมรรถนะด้ำนภำษำของนักศึกษำ และบุคลำกร     1,000,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

๒.๓.1 โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำน IT ของนักศึกษำ
ภำยในมหำวิทยำลัย 

1. นักศึกษำมีสมรรถนะ IT ผ่ำนเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด     500,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

๒.๓.๒ โครงกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำน IT ของบุคลำกร
ภำยในมหำวิทยำลัย 
 

1. บุคลำกรมีสมรรถนะ IT ผ่ำนเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด     200,000 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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แผนการบริหารบุคลากร  

แผนงำน/โครงกำร เป้ำหมำย 
ผลลัพธ์ที่ส ำเร็จตำม

เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ  
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ 

3.๓.1 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำบุคลำกรให้มีศักยภำพใน
กำรปฏิบัติงำน 

1. บุคลำกร สวส. มีสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนที่มีมำตรฐำนรองรับ 
กำรเข้ำสู่มหำวิทยำลัยดิจิทัล 

    800,000 งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบ 

3.๓.๒ โครงกำร mini-MIS 
ส ำหรับผู้บริหำร 
 

1. กำรพัฒนำผู้บริหำรระดับปฏิบัติกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ     300,000 งำนบริหำรและพัฒนำ
ระบบ 
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