แผนกลยุทธ์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2563 – 2565
ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยำยน 2562 เวลำ 9.30 น.
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แผนกลยุทธ์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2563 – 2565
1. ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จัดตั้ง
ขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2549
เรื่อง กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549
ว่ำด้วยกำรแบ่ งส่ วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออกได้แยกจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
โดยรวมเป็น หน่ วยงำนที่มีหน้ำที่ให้ กำรบริกำรสนั บสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้ องสมุด งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและบริกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ
เพื่อสนั บ สนุ น กำรจั ดกำรศึ กษำ กำรเรี ยนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้ บริกำรแก่ประชำชนและชุม ชน
แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน

วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่น เป็ น ศูน ย์ ก ลำงแห่ งเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล เพื่ อกำรเรีย นรู้และพั ฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยในกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติชั้นนำของประเทศ”

พันธกิจ
1. แสวงหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองกำรเรียนรู้และ
บริกำรสำรสนเทศ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ กำรวิจัย กำรบริกำรสำรสนเทศด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น กำรบริห ำรจัดกำรเชิงธรรมำภิบำลที่ก้ำวสู่ ควำมเป็นองค์กรคุณภำพด้ว ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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2. ประเด็นยุทธศำสตร์
เพื่อให้สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศสดำเนินงำนตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนด
ไว้แ ละให้ ส อดคล้ อ งกับ แผนกลยุ ท ธ์ของมหำวิท ยำลั ยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวัน ออก จึงก ำหนดประเด็ น
ยุทธศำสตร์ของสำนักวิทยบริกำรฯ ไว้ 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : e-Learning กำรสร้ำงโอกำสเพิ่มขีดควำมสำมำรถและยกระดับมำตรฐำนกำร
เรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : e-Management กำรเป็นผู้นำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : e-Workforce กำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรและผู้จบกำรศึกษำให้มีสมรรถนะ
ทำงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัย
ยุ ท ธศำสตร์ ที่ 4 : e-Service กำรเพิ่ ม มู ล ค่ ำ ของกำรให้ บ ริ ก ำรอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ำมแนวทำง
Thailand 4.0 และ Digital University

3. กลยุทธ์
1. พั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ อ อนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีดิ จิทั ล เป็ น ฐำน (Digital Technology-Based
Learning: MOOC)
2. พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐำน
3. พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศเทคโนโลยีดิจิทัล (Center of Excellence)
4. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
5. พัฒนำสถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
6. พัฒนำควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Security)
7. พัฒนำระบบกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction)
8. พัฒนำนักศึกษำมหำวิทยำลัยให้มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Student)
9. พัฒนำและเสริมศักยภำพทรัยำกรบุคคลด้ำนดิจิทัล (e-Workforce)
10. พัฒนำห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำน IT (IT Professional Certification)
11. พัฒนำระบบให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
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4.

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์กับแผนกลยุทธ์

e-Learning

1. พัฒนำกำรเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐำน
(Digital Technology-Based Learning: MOOC)
2. พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐำน
3. พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศเทคโนโลยีดิจิทัล (Center of Excellence)

e-Management

ยุทธศำสตร์
e-Workforce

e-Service

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
2. พัฒนำสถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
1. พัฒนำนักศึกษำมหำวิทยำลัยให้มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
(e-Student)
2. พัฒนำและเสริมศักยภำพทรัยำกรบุคคลด้ำนดิจิทัล (e-Workforce)
3. พัฒนำห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำน IT
(IT Professional Certification)

1. พัฒนำควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Security)
2. พัฒนำระบบกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction)
3. พัฒนำระบบให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
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5. แผนกลยุทธ์
1. พั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ อ อนไลน์ โดยใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป็ น ฐำน (Digital Technology-Based
Learning: MOOC)
วัตถุประสงค์
เร่งรัดกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรี ยนรู้ตำมควำมต้องกำรและควำม
จำเป็นอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย
1) สร้ำงโอกำส เพิ่มขีดควำมสำมำรถและยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2) ปรับปรุงคุณภำพกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย ก้ำวทัน
เทคโนโลยี
3) สร้ำงควำมร่วมมือและส่งเสริมกำรพัฒนำและกำรใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อกำรเรียน
แผนงำน
1) พัฒนำระบบบริกำรศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
2) พัฒนำระบบถ่ำยทำรำยกำรโทรทัศน์เพื่อกำรผลิต
3) พัฒนำระบบตัดต่อและบันทึกสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4) พัฒนำระบบสื่อกำรสอนรำยวิชำอิเล็กทรอนิกส์
5) พัฒนำระบบบันทึกทรัพยำกรสำรสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6) พัฒนำระบบผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7) พัฒนำระบบผลิตรำยกำรโทรทัศน์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
8) พัฒนำระบบห้องเรียนเสมือน
9) พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
10) พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้แบบ e-Learning
12) พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย
13) พัฒนำสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
2. พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐำน
วัตถุประสงค์
พัฒ นำระบบสำรสนเทศเพื่ อจัด เก็บ ควำมรู้ส ำขำต่ ำง ๆ ของมหำวิท ยำลั ย พร้อมกั บสร้ำง
เครื อ ข่ ำ ยของบุ ค ลำกรในสำขำวิ ช ำชี พ เดี ย วกั น ให้ ส ำมำรถติ ด ต่ อ กั น ได้ อ ย่ ำ งทั่ ว ถึ งทำง
อิเล็กทรอนิกส์
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เป้ำหมำย
1) พัฒนำฐำนควำมรู้เพื่อเก็บควำมรู้วิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ และเผยแพร่
2) พัฒนำระบบคลังควำมรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3) พัฒนำระบบศูนย์จัดกำรควำมรู้
แผนงำน
1) พัฒนำระบบคลังควำมรู้
2) พัฒนำระบบศูนย์จัดกำรควำมรู้
3) พัฒนำระบบแม่ข่ำยจัดกำรควำมรู้
4) พัฒนำระบบทรัพยำกรสังคมแห่งกำรเรียนรู้
3. พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศเทคโนโลยีดิจิทัล (Center of Excellence)
วัตถุประสงค์
ขยำยโอกำสกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริกำรประชำชน
เป้ำหมำย
1) กำรเป็นต้นแบบในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
2) เป็นที่ปรึกษำในกำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ
3) ศึกษำและพัฒนำระบบงำนที่ทันสมัย คุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพให้สอดคล้องกับกำรดำเนิน
ชีวิตและกำรปฏิบัติงำนและมีมำตรฐำน
4) สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน
แผนงำน
1) พัฒนำศูนย์สำรนิเทศและกำรบริกำรวิชำกำร
2) พัฒนำระบบบริกำรเครือข่ำยสังคมออนไลน์
3) พัฒนำระบบบริกำรฐำนข้อมูลงำนวิจัย
4) พัฒนำระบบริหำรจัดกำรโครงงำน/ปัญหำพิเศษ/ภำคนิพนธ์/วิทยำนิพนธ์
4. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงจัด
สภำพแวดล้อมให้เหมำะสมและบริหำรทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้ำหมำย
1) วำงแผนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัยและกำรบริหำร
2) ศึกษำหำแนวทำงและดำเนินกำรปรับปรุงคุณภำพและขยำยกำรใช้งำนโดยให้ทุกหน่วยงำน
ในมหำวิทยำลัยมีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยที่เข้ำถึง
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3) ให้มีกำรเข้ำถึงเครือข่ำยโดยขยำยเครือข่ำยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหำวิทยำลัย
4) ให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สำมำรถตอบสนองกำรเรียนกำรสอน กำรบริ หำรและกำรวิจัยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
5) ให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมทันสมัยและเหมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรใช้งำน
แผนงำน
1) พัฒนำระบบเพิ่มควำมเร็วกำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต
2) พัฒนำระบบเครือข่ำยหลัก
3) พัฒนำระบบเครือข่ำยแบบไร้สำย
4) พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรช่องสัญญำณเครือข่ำยหลัก
5) พัฒนำระบบประชุมทำงไกลผ่ำนเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล
6) พัฒนำระบบสื่อสำรผ่ำนใยแก้วนำแสง
7) บำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
8) บำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยสำรสนเทศระดับ WAN
5. พัฒนำสถำปัตยกรรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของมหำวิทยำลัย
วัตถุประสงค์
กำหนดกรอบนโยบำยที่เกี่ยวกับข้อมูลและกำรสื่อสำรข้อมูลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
เพื่ อให้ ก ำรเชื่ อ มโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กัน ได้ อย่ ำงมี เอกภำพและประสิ ท ธิภ ำพ โดย
กำหนดมำตรฐำนที่จำเป็น
เป้ำหมำย
1) กำหนดกรอบนโยบำยที่เกี่ยวกับข้อมูลและกำรสื่อสำรข้อมูลที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
และมำตรฐำนกำรเข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ
2) กำหนดกรอบนโยบำยที่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติกำรและซอฟต์แวร์ให้เป็นมำตรฐำน
แผนงำน
1) พัฒนำมำตรฐำนระบบปฏิบัติกำร
2) พัฒนำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
3) พัฒนำมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรโปรแกรมประยุกต์
4) พัฒนำมำตรฐำนข้อมูลกลำง
5) พัฒนำมำตรฐำนกำรเชื่อมโยงข้อมูล
6) พัฒนำมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ
7) พัฒนำมำตรฐำนกำรดำเนินงำนตำมกฎหมำยด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง
8) พัฒนำมำตรฐำนกำรเข้ำถึงข้อมูล
9) พัฒนำและบำรุงรักษำระบบงำนสำรสนเทศ
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6. พัฒนำควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Security)
วัตถุประสงค์
ส่งเสริมพัฒนำและปรับปรุงระบบเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้มีควำม
มั่นคงปลอดภัยและมีควำมเชื่อถือสูงเพื่อให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำย
1) กำหนดนโยบำยด้ำนกำรสำรองข้อมูลและกำรกู้คืนข้อมูล
2) จัดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำรองสำหรับงำนระบบสำรสนเทศหลักที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
กำรทำงำนของมหำวิทยำลัย
3) พัฒนำระบบตรวจสอบคุณภำพของกำรให้บริกำรเครือข่ำยและระบบสำรสนเทศในด้ำน
ควำมมั่นคงปลอดภัย
แผนงำน
1) พัฒนำระบบป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องลูกข่ำยแบบเรียลไทม์
2) พัฒนำระบบควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล
3) พัฒนำระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้ำใช้งำนระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล
4) พัฒนำระบบป้องกันผู้บุกรุกโจมตีเครือข่ำย
5) พัฒนำระบบบันทึกข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์
6) บำรุงรักษำอุปกรณ์ระบบควำมมั่นคงปลอดภัย
7) ทำกำรทดสอบระบบสำรสนเทศ (Penetration Test)
8) พัฒนำระบบตรวจสอบเครือข่ำยและกำรแจ้งเตือนผ่ำน Chatbot
7. พัฒนำระบบกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transaction)
วัตถุประสงค์
เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่กำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำม พรบ.ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2544 และ 2551 และ พรก.หลักเกณฑ์และวิธีในกำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
พ.ศ. 2549
เป้ำหมำย
1) เสริมสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรบริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2) เตรียมควำมพร้อมมหำวิทยำลัยในกำรทำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
แผนงำน
1) พัฒนำระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA, Certificate)
2) พัฒนำระบบลำยมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)
3) พัฒนำระบบกำรรักษำควำมลับของเอกสำร (Document Integrity and Encryption)
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8. พัฒนำนักศึกษำมหำวิทยำลัยให้มีควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (e-Student)
วัตถุประสงค์
พัฒนำนักศึกษำของมหำวิทยำลัยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เข้ำใจกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีอย่ำงคุ้มค่ำและมีคุณธรรม จริยธรรม
เป้ำหมำย
1) เพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของนักศึกษำให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร
เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) สร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงด้ำนกำรใช้ชีวิตภำยในมหำวิทยำลัยให้มีรูปแบบกำรใช้งำนผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มำกยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริมให้นักศึกษำเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงคุ้มค่ำและมีคุณธรรม
จริยธรรม
แผนงำน
1) พัฒนำระบบเว็บโฮสติ้ง/VM สำหรับนักศึกษำ
2) ฝึกอบรมและพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลแก่นักศึกษำ
3) ฝึกอบรม จริยธรรม จิตสำนักในกำรใช้ประโยชน์ระบบสำรสนเทศให้แก่นักศึกษำ
9. พัฒนำและเสริมศักยภำพทรัยำกรบุคคลด้ำนดิจิทัล (e-Workforce)
วัตถุประสงค์
พัฒ นำบุ คลำกรให้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ำใจประโยชน์จำก
เทคโนโลยีอย่ำงคุ้มค่ำและมีคุณธรรม จริยธรรม
เป้ำหมำย
1) เพิ่มศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำร
ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) สร้ำงสิ่งแวดล้อมทำงด้ำนกำรทำงำนให้มีรูปแบบกำรใช้งำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำกยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำถึงและใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ำงคุ้มค่ำและมีคุณธรรม
จริยธรรม
แผนงำน
1) พัฒนำระบบเว็บโฮสติ้ง/VM สำหรับบุคลำกร
2) ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลำกรสำยวิชำกำร
3) ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลำกรสำยสนับสนุน
4) ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้บริหำร
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10. พัฒนำห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำนวิชำชีพด้ำน IT (IT Professional Certification)
วัตถุประสงค์
ผลิตและเสริมศักยภำพบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้ำหมำย
1) ผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลระดับผู้เชี่ยวชำญ
2) พัฒนำสมรรถนะพื้นฐำนทรัพยำกรบุคคลเพื่อสังคมดิจิทัลและสังคมแห่งกำรเรียนรู้
แผนงำน
1) ฝึกอบรบและทดสอบสมรรถนะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐำน (Digital Literacy)
2) ฝึกอบรมและสอบมำตรฐำนวิชำชีพ Microsoft Certification
3) ฝึกอบรมและสอบมำตรฐำนวิชำชีพ Cisco Certification
4) ฝึกอบรมและสอบมำตรฐำนวิชำชีพ Palo Alto Network Certification
5) ฝึกอบรมและสอบมำตรฐำนวิชำชีพ Red Hat Certification
11. พัฒนำระบบให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
วัตถุประสงค์
เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเพิ่มมูลค่ำกำรบริกำรผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์
เป้ำหมำย
1) เพิ่มมูลค่ำของกำรบริกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2) เพื่ออำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำร
3) เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล
แผนงำน
1) พัฒนำ Mobile Application สำหรับบริกำรพื้นฐำนของมหำวิทยำลัย
2) พัฒนำระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
3) พัฒนำระบบ Chatbot เพื่อคอยตอบคำถำมที่พบได้บ่อย
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6.

สภำพปัจจุบันของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

6.1 จำนวนบุคลำกร
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
ผู้บริหำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำยอุโฆษ
แปลงประสพโชค ผู้อำนวยกำร
นำงสำววิชริณี
สวัสดี
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
นำยวีระชำติ
มัตติทำนนท์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำงสำวสุธีรำ
วงศ์อนันทรัพย์
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ
สำนักงำนผู้อำนวยกำร
นำงสำวกวีพร
บุญญำวำนิชย์
รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
งำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงสำวกวีพร
บุญญำวำนิชย์
รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำงำนบริหำรงำนทั่วไป
นำงสำวอัญชลี
กำรบรรจง
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นำงสำวพิไลพร
พูลประดิษฐ์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
นำงสำวยุคลธร
กิมเส็ง
พนักงำนพิมพ์ ส4
นำงสำวปรำณี
เขียวรักษำ
นักกำรภำรโรง
งำนหอสมุดกลำง
นำงสำวสมพิศ
งำมประเสริฐ
หัวหน้ำงำนหอสมุดกลำง
นำงสำวอธิ
มณีวิหก
บรรณำรักษ์
นำงวิมล
นำคบูรณะ
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
นำงสำวเปรมจิต หนุนดี
ผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
นำยสถำพร
ทรัพย์วิบูลพงษ์
หัวหน้ำงำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
นำยอำนนท์
เพ็ชรมณี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นำยอภินันท์
ธำนี
เจ้ำหน้ำที่ช่ำงเทคนิค
งำนพัฒนำระบบสำรสเทศ
นำยขัตติยะ
สมดี
หัวหน้ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ
นำยสิทธิชัย
ด้วงแก้ว
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
นำงสำวทิพยดำ ปัตบุศย์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
นำยอนุวัฒน์
โชโต
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ
นำยเอกมินต์
บัวขำว
นักวิชำกำรโสตทัศนูปกรณ์
นำยอำนนท์
อำรีผล
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
งำนฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำงสำวกวีพร
บุญญำวำนิชย์
หั ว หน้ ำ งำนฝึ ก อบรมและถ่ ำ ยทอดเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

ประเภทบุคลำกร
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
ลูกจ้ำงชั่วครำว (เงินรำยได้)
พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ (เงินแผ่นดิน)
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6.2 อำคำรพื้นที่ให้บริกำร
อำคำรวิทยบริกำร
ลำดับชั้น
ชั้นที่ 1
ชั้นที่ 2

ชั้นที่ 3

กำรให้บริกำร
-

บริกำรโต๊ะสำหรับนั่งอ่ำน
บริกำรจุด WiFi Internet
บริกำรเคเบิลทีวี
บริกำรยืม-คืนหนังสือและสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
บริกำรตอบคำถำมและช่วยค้นคว้ำ
บริกำรวำรสำรและจุลสำร
บริกำรนิตยสำรและหนังสือพิมพ์
บริกำรถ่ำยเอกสำรและพิมพ์เอกสำร
บริกำรหนังสือนวนิยำยและเรื่องสั้น
บริกำรสื่อโสตทัศนวัสดุ
บริกำรห้องประชุม
บริกำรเคเบิลทีวี
มุมประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
บริกำรเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ OPAC
บริกำรหนังสือทั่วไป/หนังสืออ้ำงอิง/ปัญหำพิเศษและงำนวิจัย
บริกำรห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
บริกำรห้องศึกษำกลุ่ม
บริกำรแนะนำกำรสืบค้นสำรสนเทศฐำนข้อมูลออนไลน์
บริกำรเครื่องสืบค้นสำรสนเทศ OPAC
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6.3 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปี พ.ศ. 2557 - 2563

ปี พ.ศ.

2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

แผ่นดิน

2,693,400
3,288,400
8,966,600
11,827,700
53,741,000
26,902,400
5,997,300

ประเภทของแหล่งงบประมำณ
เงินรำยได้
กิจกรรม
กิจกรรม
สนับสนุน สนับสนุนกำร
สำนักวิทย
รวมเงิน
กำรพัฒนำ
พัฒนำ
บริกำรฯ
รำยได้
ห้องสมุด
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- 1,509,200
1,509,200
1,666,580
- 1,666,580
1,502,240
- 1,502,240
1,402,800
- 1,402,800
1,846,100 3,390,800
8,427,800 13,664,700
1,736,200 2,966,400
7,416,100 10,382,500
10,801,000 2,456,100
6,140,000 19,397,100

รวมทั้งสิ้น

4,202,600
4,954,980
10,469,140
13,230,500
67,405,700
39,021,100
25,394,400
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ผลกำรทบทวนกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(SWOT Analysis)
จุดแข็ง
1. มีระบบสื่อสารเครือข่ายภายนอกได้มากกว่า 1
ช่องทาง
2. มีการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการ
ประกอบการเรียนการสอน
3. มีหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ของมหาวิทยาลัย
4. มีหน่วยงานพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
5. มีระบบบริการอินเตอร์เน็ตแบบสายและไร้สาย
แก่นกั ศึกษาและบุคลากร
6. มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา
7. สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบห้องสมุด ThaiLIS
ผ่านเครือข่าย UniNET ได้
8. สามารถเข้าใช้ Reference Database ละ eBook ของเครือข่ายห้องสมุดระดับอุดมศึกษา
9. บุคลากรมีความต้องการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อ
การเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการ
10. แต่ละพืน้ ทีม่ สี ่วนของงานวิทยบริการสังกัด
ภายในสานักงานวิทยาเขตเพื่อคอยสนับสนุน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ภายในแต่ละเขตพืน้ ที่
11. ในแต่ละพืน้ ทีม่ ผี เู้ ชีย่ วชาญทีส่ ามารถดูแลและ
ให้คาปรึกษาด้านระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศได้

จุดอ่อน
1. บุคลากรขาดศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
2. งบประมาณสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีจา
กัด
3. การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อการศึกษายัง
ไม่ได้รบั การส่งเสริมอย่างเป็ นระบบ
4. ขาดบุคลากรประจาในหน่วยงานด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
5. ระบบการจัดซือ้ จัดจ้างไม่เอือ้ ต่อการบริหาร
จัดการ
6. ขาดงบประมาณในการจัดซือ้ ซอฟต์แวร์ทม่ี ี
ลิขสิทธิ ์
7. จาดความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นพัฒนาองค์
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
8. ขาดข้อมูล ระบบงาน ฐานข้อมูล ดัชนีชว้ี ดั และ
การบริหารจัดการฐานข้อมูล
9. โครงสร้างการบริหารงานและการจัดการเรียน
การสอนยังไม่เอือ้ ต่อการนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้
งาน
10. การใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
และการบริหารการจัดการยังไม่เต็มศักยภาพ
11. ขาดความพร้อมด้านโครงสร้างพืน้ ฐานในการ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่างต่อเนื่อง
(Business Continuity)
12. ยังไม่มกี ารกาหนดนโยบายด้านความมันคง
่
ปลอดภัย (Security Policy), ด้านการให้บริการ
อย่างเป็ นแบบแผนและรูปธรรม
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โอกำส
1. ความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีเพิม่ ขึน้
2. การเติบโตของอุตสาหกรรมการสื่อสารแบบไร้
สาย เปิ ดโอกาสให้เข้าถึงระบบเครือข่ายได้มากขึน้
3. มีการขยายตัวการให้บริการทางด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมมากขึน้
4. การยอมรับวิธกี ารเรียนการสอนออนไลน์ในวง
กว้างและมากขึน้
5. ความร่วมมือกันเป็ นระบบเครือข่ายระหว่าง
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ทาให้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่กนั
6. ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อการ
เรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการมีมากขึน้
7. เริม่ มีการผ่านกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับด้าน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มีมากขึน้
8. ภาครัฐและภาคเอกชนได้ลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ นอย่างมาก
9. มีหน่วยงานระดับชาติดาเนินการและสนับสนุ น
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
10. วิสยั ทัศน์ของผูน้ าและผูบ้ ริหารทีใ่ ห้
ความสาคัญกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มากขึน้
11. การมีมาตรฐานเปิ ดจานวนมากและการ
เปิ ดเผยรหัสการเขียนโปรแกรมทัวไป
่ (Open
Source)
12. การยอมรับการเรียนรูผ้ ่าน e-Learning และ
การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต

อุปสรรค
1. มีการแข่งขันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิม่ มากขึน้
2. มีการโจมตีและบุกรุก (ภัยคุกคาม) ต่อระบบ
สารสนเทศทัง้ จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ขาดจิตสานึก
ในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้คุม้ ค่า
4. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ขาดความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ และความคุน้ เคยต่อเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
5. มีการละเมิดลิขสิทธิ ์เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์
6. เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มกี ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว
7. มีมหาวิทยาลัยออนไลน์ทงั ้ ในประเทศและ
ต่างประเทศให้เลือกศึกษาได้มาก
8. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ ี
คุณภาพ
9. สถาบันอุดมศึกษาอื่นมีความก้าวหน้าและความ
แข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและการตลาดทาให้เกิด
ความเสียเปรียบในการแข่งขัน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT แบบรวมศูนย์
เป้ำประสงค์ 1.1 : มหำวิทยำลัยเป็นที่ยอมรับถึงกำรเป็นองค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสูงภำยใต้หลัก ธรรมำภิบำล
(Good Governance หมำยถึง กำรปกครองที่ดี เพื่อควำมเจริญรุ่งเรือง สันติสุข มีเสถียรภำพ)

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับคะแนนกำรประเมินควำมโปร่งใสและควำมรับผิด (ITA)
ลำดับ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.
2.
3.

ประชุมเพื่อทำควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
กำรประเมินควำมโปร่งใสและควำมรับผิด
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมินควำมโปร่งใสและ
ควำมรับผิด
ประชุมติดตำมกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรประเมิน
ควำมโปร่งใสและควำมรับผิด

แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

4 ครั้ง/ปี

2563
85

2564
85

2565
85

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ตลอดทั้งปีงบประมำณ

85

85

85

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

4 ครั้ง/ปี

85

85

85

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน
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กลยุทธ์ : S1.1 นำหลักธรรมำภิบำลมำใช้ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัยให้ครบทุกมิติ เช่น ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรเงินกำรคลัง ด้ำนบุคลำกร และด้ำน
กำยภำพ
ตัวชี้วัดที่ : S1.1.1 มหำวิทยำลัยเข้ำร่วมกำรประเมินควำมโปร่งใสและมีจริยธรรม (ป.ป.ช.) (NACC Integrity Awards)
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.
2.

ปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย ให้มีกำรประเมินคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA)
ปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย ให้มีช่องทำงเสนอข้อร้องเรียน

3.

พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนของมหำวิทยำลัย

จำนวนครั้งของกำร
เข้ำถึง
จำนวนช่องทำงเสนอ
ข้อร้องเรียน
ระบบ

2563
2,000

2564
2,000

2565
2,000

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนฯ

2

2

2

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนฯ

1

1

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนฯ
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กลยุทธ์ : S1.2 สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมภิบำลรวมทั้งกำรสื่อสำรองค์กรให้มีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ : S1.2.1 ร้อยละของบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.
2.
3.

ประชุมเพื่อทำควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับ
กำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิ
บำล
ประชุมติดตำมกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำน
ตำมหลักธรรมำภิบำล

4 ครั้ง/ปี

2563
80

2564
85

2565
90

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ตลอดทั้งปีงบประมำณ

80

85

90

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

4 ครั้ง/ปี

80

85

90

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

กลยุทธ์ : S1.3 ปรับปรุงกำรตรวจสอบและควบคุมที่มีคุณภำพในมิติต่ำง ๆ
ตัวชี้วัดที่ : S1.3.1.1 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเมื่อเทียบกับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
ลำดับ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

รำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับจัดสรรตำมไตร
มำส

ผู้รับผิดชอบ

ทุกไตรมำส

แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
2563
80

2564
85

2565
90

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรฯ
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ตัวชี้วัดที่ : S1.3.2 ร้อยละของควำมสำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.
2.
3.

ประชุมเพื่อทำควำมเข้ำใจในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย
ประชุมติดตำมกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของมหำวิทยำลัย

4 ครั้ง/ปี

2563
80

2564
80

2565
80

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

ตลอดทั้งปีงบประมำณ

80

80

80

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

4 ครั้ง/ปี

80

80

80

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร

ตัวชี้วัดที่ : S1.3.4 คะแนนผลกำรประเมินคุณภำพของมหำวิทยำลัย
ลำดับ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
2563
>3.51

2564
>3.69

2565
>3.87

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
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กลยุทธ์ : S1.4 กำรปรับโครงสร้ำงองค์กำร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เพิ่มสภำพคล่องในกำรบริหำรจัดกำรทุกมิติที่พร้อมปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดที่ : S1.4.1 จำนวนของกระบวนกำรที่ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัวมำกขึ้น
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.
2.
3.

ประชุมเพื่อทำควำมเข้ำใจในกำรที่ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่
4 ครั้ง/ปี
มีประสิทธิภำพและคล่องตัวมำกขึ้น
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรที่ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มี ตลอดทั้งปีงบประมำณ
ประสิทธิภำพและคล่องตัวมำกขึ้น
ประชุมติดตำมกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับกำรที่ลด
4 ครั้ง/ปี
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพและคล่องตัวมำกขึ้น

2563
1

2564
1

2565
1

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

1

1

1

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

1

1

1

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ตัวชี้วัดที่ : S1.4.2 ร้อยละควำมสำเร็จในกำรปรับโครงสร้ำงบริหำรใหม่ที่สอดคล้องรองรับกับยุทธศำสตร์
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

รำยงำนผลกำรควำมสำเร็จในกำรปรับโครงสร้ำงบริหำรใหม่ที่
สอดคล้องรองรับกับยุทธศำสตร์

ร้อยละ

2563
80

2564
85

2565
87

ตัวชี้วัดที่ S1.4.4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรให้บริกำร (ทุกส่วนรำชกำร/ส่วนงำน)
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำร
ให้บริกำร

ร้อยละ

2563
71

2564
73

2565
75

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ

ผู้รับผิดชอบ
บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน
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กลยุทธ์ : S1.5 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงมีเสถียรภำพ (แผนงำนพัฒนำระบบบริกำรด้ำน ICT ครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่ำงมีเสถียรภำพ)
ตัวชี้วัดที่ : S1.5.1 ร้อยละควำมพึงพอใจต่อกำรใช้อินเตอร์เน็ตในกำรทำงำน กำรจัดกำรศึกษำ กำรวิจัย และระบบอื่น ๆ อยู่ในระดับดี-ดีมำก
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต
วิทยำลัยออนไลน์

ร้อยละ

2563
80

2564
80

2565
80

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ

ตัวชี้วัดที่ : S1.5.2 ร้อยละกำรนำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรตำมภำรกิจของมหำวิทยำลัย
ลำดับ
หน่วย แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
2563
2564
2565
นับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระบบโทรศัพท์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
จัดหำครุภัณฑ์ระบบเครือข่ำยไร้สำยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
จัดหำครุภัณฑ์โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำย
จัดครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
จัดหำครุภัณฑ์พัฒนำกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเครือข่ำยทั้ง 4
เขตพื้นที่
จัดหำครุภัณฑ์พัฒนำกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยไร้สำย
จัดหำครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย
จัดหำครุภัณฑ์โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย
จัดหำครุภัณฑ์ตรวจสอบและป้องกันกำรโจรกรรมทรัพย์สินในอำคำร

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85
85
85

85
85
85
85
85

85
85
85
85
85

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85
85
85
85

85
85
85
85

85
85
85
85

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
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กลยุทธ์ : S1.6 นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้และเชื่อมโยงในกำรบริหำรจัดกำร กำรเงินกำรคลัง บุคลำกร กำยภำพ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
กำรวำงแผน และฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำร
ตัวชี้วัดที่ : S1.6.1 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้และเชื่อมโยงในกำรบริหำรจัดกำร กำรเงินกำรคลัง บุคลำกร กำยภำพ กำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนกำร
วำงแผน และฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรตัดสินใจในกำรบริหำร
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบศูนย์ข้อมูลกลำงและแบบ
สำรองข้อมูล
โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประเภท Converged Micro Data Cente
ชุดครุภัณฑ์เพื่อกำรเรียนกำรสอนอำคำรศูนย์เรียนรวม มท
ร.ตะวันออก ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
ชุดครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนและห้องประชุม
ครุภัณฑ์ระบบถ่ำยทอดสื่อกำรเรียนกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์
ครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
ครุภัณฑ์สื่อประชำสัพันธ์ดิจิตอล
ครุภัณฑ์ตรวจสอบและป้องกันโจรกรรมทรัพท์สินในศูนย์กำร
เรียนรู้ (Knowledge Center)
พัฒนำระบบทะเบียนและประมวลผลกำรศึกษำ
Digital Content เพื่อบูรณำกำรกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21

ระบบ

2563
1

2564
1

2565
1

ระบบ

1

1

1

ระบบ

1

1

1

1. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยฯ
2. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบฯ
1. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยฯ
2. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ

ระบบ
ระบบ
ระบบ
เครื่อง
ระบบ
ระบบ

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนฯ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบริหำร
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบบฯ

ระบบ
ระบบ

-

1
1

1
1

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนฯ
1. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยฯ
2. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบฯ
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ตัวชี้วัดที่ : S1.6.1 (ต่อ)
ลำดับ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
12.

โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ ด้วยฮำร์ดแวร์

หน่วยนับ
ระบบ

แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
2563
-

2564
1

2565
1

ตัวชี้วัดที่ : S1.6.2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้บริหำรที่ใช้ระบบอยู่ในระดับดีและดีมำก
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

จัดทำแบบประเมินพึงพอใจของผู้บริหำรที่ใช้ระบบแบบ
ออนไลน์

ร้อยละ

2563
85

2564
85

2565
85

กลยุทธ์ : S1.7 ถ่ำยทอดแผน/แปลงแผนสู่กำรปฏิบัติไปยังทุกหน่วยงำนของมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดที่ : S1.7.1 ร้อยละของหน่วยงำนภำยในมีกำรจัดทำแผนพัฒนำหน่วยงำนที่สอดรับกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.
2.
3.

ประชุมเพื่อทำควำมเข้ำใจในกำรจัดทำแผนพัฒนำหน่วยงำน
4 ครั้ง/ปี
ที่สอดรับกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย
ดำเนินงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำหน่วยงำนที่สอดรับกับ ตลอดทั้งปีงบประมำณ
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัย
ประชุมติดตำมกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
4 ครั้ง/ปี
หน่วยงำนที่สอดรับกับแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยฯ
2. รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำระบฯ

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนฯ

ผู้รับผิดชอบ

2563
100

2564
100

2565
100

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

100

100

100

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

100

100

100

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน
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ตัวชี้วัดที่ : S1.7.2 ร้อยละควำมสำเร็จของตัวชี้วัดของแผนพัฒนำมหำวิทยำลัยที่บรรลุเป้ำหมำยดำเนินงำนตำมหลักธรรมำภิบำล
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

รำยงำนผลกำรควำมสำเร็จในกำรปรับโครงสร้ำงบริหำรใหม่ที่
สอดคล้องรองรับกับยุทธศำสตร์

ร้อยละควำมสำเร็จ

2563
80

2564
85

2565
87

รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนฯ

กลยุทธ์ : S1.12 พัฒนำระบบสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้กับบุคลำกรทุกระดับของมหำวิทยำลัยให้เหมำะสมและเท่ำเทียม
ตัวชี้วัดที่ : S1.12.1 ร้อยละควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับต่อสวัสดิกำรของมหำวิทยำลัย (จำกกำรทำแบบสอบถำม)
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

ทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับต่อ
สวัสดิกำรของมหำวิทยำลัย (แบบประเมินตำมหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ)

ร้อยละ

2563
60

2564
65

2565
70

ตัวชี้วัดที่ : S1.12.2 ระดับควำมผูกพันและควำมจงรักภักดีของบุคลำกรที่มีต่อสถำบัน (จำกกำรทำแบบสอบถำม)
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

ทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรทุกระดับต่อ
สวัสดิกำรของมหำวิทยำลัย (แบบประเมินตำมหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ)

ร้อยละ

2563
4

2564
5

2565
5

ผู้รับผิดชอบ

หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรฯ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำรฯ
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กลยุทธ์ : S1.13 ยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
ตัวชี้วัดที่ : S1.13.1 ร้อยละของบุคลำกรทุกกลุ่มได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะพร้อมรับกำรปฏิบัติงำนเพื่อรองรับหน้ำที่และภำรกิจในปัจจุบัน
กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต มีควำมพร้อมในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

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

ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำร่วมกำรอบรมสมรรถนะพร้อมรับกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อรองรับหน้ำที่และภำรกิจในปัจจุบัน กำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต มีควำมพร้อมในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
ของ สวส.
โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนไอทีสำหรับบุคลำกร
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบงำนและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรทำงำน
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศภำยใน
มหำวิทยำลัย ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป
โครงกำรอบรมกำรใช้งำนฐำนข้อมูลอิเลกทรอนิกส์เพื่อกำร
เรียนกำรสอนและกำรวิจัย
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรใช้งำนโปรแกรมระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ Liberty

ร้อยละ

2563
10

2564
10

2565
10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน
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ตัวชี้วัดที่ : S1.13.1 (ต่อ)
ลำดับ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
9.
10.
11.

โครงกำรฝึกอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกำร
สืบค้น
โครงกำรประชุมสัมมนำเครือข่ำยสำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
โครงกำรกำรจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรดำเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ”
(WUNCA)

หน่วยนับ

แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ

2563
10

2564
10

2565
10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ร้อยละ

10

10

10

บุคลำกร สวส. ทุกท่ำน

ตัวชี้วัดที่ : S1.13.2 ร้อยละของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
ไปสู่กำรแข่งขันภำยนอก เพิ่มขึ้น
ลำดับ
แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.
2.

กำรพัฒนำทักษะด้ำนงำนดูแลควำมมั่นคงปลอดภัยภำยใน
องค์กร (Cyber Security)
กำรพัฒนำทักษะด้ำนโปรแกรมมิ่งขั้นสูง

จำนวนคน

2563
10

2564
10

2565
10

จำนวนคน

10

10

10
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ตัวชี้วัดที่ : S1.13.3 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ลำดับ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
หน่วยนับ
1.

ส่งเสริมเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อก้ำวสู่ตำแหน่งที่
สูงขึ้น

จำนวนคน

แผนกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
2563
10

2564
10

2565
10

ผู้รับผิดชอบ
บุคลำกร สวส. (พนง.ใน
สถำบันอุดมศึกษำปฏิบัติงำนไม่น้อย
กว่ำ 5 ปี)
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