แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558
เมษายน – ตุลาคม 2558

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คานา
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม
โดยมุ่งเน้ น ให้ ทุกหน่ ว ยงานภายในมหาวิทยาลั ย สามารถใช้ส ารสนเทศและทรัพยากรคอมพิว เตอร์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ด้วยพลวัตของสังคมโลกและสังคมอุดมศึกษาที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา มหาวิทยาลั ย
นเรศวรได้ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติและเป้าหมายในเชิงก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบฉลามนเรศวรที่มุ่งหา
งาน หาเพื่อน หาเงิน โดยยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เพื่อการผลิตงานวิจัย การเป็นที่ปรึกษา
และการบริการวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพภาษาต่างประเทศ โดยใช้กลยุทธ์การ
บริหาร การจัดการที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางการคลัง การเงิน มีการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ ทั้งนี้ กองบริการเทคโนโลยีฯ ได้ทาหน้าที่พัฒนาและ
ปรับปรุง ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มาก
ที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และมีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ได้ทันการณ์
เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตลอดจนขยายภารกิจอย่างกว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้นเพื่อ
รองรับความต้องการและการเติบโตของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความ
สอดคล้องกับปฏิญญาของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองนโยบายและ
พันธกิจหลั กของมหาวิทยาลั ย และมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ มีขีดความสามารถรองรับภารกิจที่ ท้าทาย และจัดทา
แผนปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป
ธนวัฒน์ พูลเขตนคร
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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วิสัยทัศน์

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ของประชาคม

ปณิธาน

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย

เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพให้ สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

วัตถุประสงค์
1. เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มี
ความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สามารถน าระบบสารสนเทศมาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การและบริ ก ารทุ ก หน่ ว ยงานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพ และนามาใช้ใน
การวางแผนและตัดสินใจได้
3. สามารถนาความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยและ
บริการวิชาการ ของทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
และบุคลากร
4. สามารถให้ บ ริ ก ารจั ด หาและจั ด สรรคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอั น เป็ น
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูง สุดโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของนิสิต บุคลากรและมหาวิทยาลั ย
นเรศวรอย่างมีธรรมมาภิบาล
พันธกิจ
1. พัฒนาดูแลระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. จัดหา จัดสรร คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. บริหารจัดการและให้คาปรึกษาด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร
และสังคม
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วัฒนธรรมองค์กร
CITCOMS
1. Creativity = คิดและทาอย่างสร้างสรรค์
2. Internationally Cutting - Edge = ก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ
3. Teamwork = ร่วมแรงร่วมใจ
4. Commitment = พันธะสัญญาต่องานและองค์กร
5. Outcome-orientedness = มุ่งผลสัมฤทธิ์
6. Momentum = ความมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง
7. Service-mindedness = เต็มใจพร้อมให้บริการ
ค่านิยม คิดและทาอย่างสร้างสรรค์ เต็มใจให้บริการ
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง และมีความ
มั่นคงปลอดภัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ส่งเสริม ให้คาปรึกษา และบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. บริหารจัดการและบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและบริการทุก
หน่วยอย่างมีธรรมาภิบาล
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โครงสร้างบุคลากร
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
(ผศ.ดร. ศิริชัย ตันรัตนวงศ์)
ผู้อานวยการ
นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร

ผู้เชี่ยวชาญ
Mr.Yoseung Kim
งานธุรการ
นางสุกญ
ั ญา แซ่โก (10 คน)
-

วิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
นส.ณธษา สุขสบาย
วิเครำะห์กำรเงินและงบประมำณ
นส.สริษา อินทร์เปี่ยม
จัดซื้อ จัดจ้ำง พัสดุและครุภัณฑ์
นางสิริวรรณ ปราบอินทร์

งานระบบเครือข่าย
นายสุเมธ ขวัญเมือง (9 คน)
-

-

พัฒนำบุคลำกรและสวัสดิกำร

-

-

-

สำรบรรณ
นส.เกศรินทร์ ภูมิผล
บริกำรสำเนำเอกสำร
นายวิทยา เสือแพร
นายประเจตน์ สิงห์คง (สังกัดกองแผนงาน)
บำรุงรักษำและบริกำรสำธำรณูปโภค

สำรวจและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยี

-

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง

นายอานัน คาแหง

นส.จรัสศรี นาครินทร์

นส.นภาวรรณ สิงห์รอ

นายภูดิท วงค์อนุ

นส.ชญาภา วงค์อนุ (ช่วยราชการกองกลาง)

นส.เบญจภา โตลาดับ

บริกำรห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์

นายกานต์ เจริญรุ่งรัตน์

นางฤดี ดวงจิตร์

นายทานุ ร้อยกรอง
นายภาณุพงศ์ กิตติจารุรักษ์
ติดตั้งและบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ

บริกำรระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
นายสรัณรัฐ อรุณมิตร

นส.จินดารัตน์ สุขแก้ว
-

-

-

บริกำรห้องฝึกปฏิบัติกำรและบันทึกเทปโทรทัศน์/วิทยุ

บริกำรเว็บไซต์

นายกิตติพจน์ เอี่ยมวชิรากุล

นายจิรวัฒน์ ทองคา

นายไพรัช แตงสวน

นายเอกชัย เหล็กสิงห์

นายทรงยศ หรรษา

บริกำรผู้ใช้งำนเครือข่ำย

-

บำรุงรักษำและแก้ปัญหำกำรใช้คอมพิวเตอร์

นายศรัณย์ อ่อนสมบูรณ์

นายพาทิศ บัวคง

นส.ธนัฏฐา โกเมศ

นายพีระสิทธิ์ รัตนาคม

งานที่ปรึกษาและบริการ
นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ (9 คน)

งานระบบสารสนเทศ
นส.นันทวรรณ ประภักรางกูล (8 คน)

งานบริการคอมพิวเตอร์
นายสิงห์อดุล สมพมิตร (10 คน)

นายสรพงค์ สุขเกษม

นายเกรียงศักดิ์ แก้วทอง
-

จัดกำรระบบเครือข่ำย

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น

-

นายเอกภาคย์ วรรณกูล
-

-

-

-

บริกำรผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ
นส.วริศรา เลิศลา

-

ให้คำปรึกษำเชิงเทคนิค
นายเติมพงษ์ ทองทุม
นายธงชัย วิไลวิทย์
ให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
นส.สุนีย์ พยอมชื่น
ดูแลระบบ LMS E-Learning
นายปริญญา ตากล้า
นายธนพล เฉลิมภักตร์
ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
นส.กนกวรรณ ปัญญาคา
นส.ณัฐกานต์ อิ่มรส

นายภูวีรัช พงศ์อาจารย์

นายประภัสสร ไวทยกุล
นายธีรวัฒน์ ศรีพยัฆ (สังกัดกองอาคารฯ)
นายพีรพล สุวรรณรัตน์ (สังกัดกองอาคารฯ)
นายทม ดอกมณฑา (สังกัดกองอาคารฯ)
นายณะรงค์ โสดามา (สังกัดกองอาคารฯ)

* นส.ชญาภา วงค์อนุ

ปฏิบัติราชการกองกลาง (เลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กร์สัมพันธ์และบริหารความเสี่ยง)

รวมจานวน 48 คน
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อัตรากาลัง
ประเภท

ผู้บริหาร/
ชาวต่างประเทศ

งานธุรการ งานระบบเครือข่าย

งานบริการ
คอมพิวเตอร์

งานระบบ
สารสนเทศ

งานที่ปรึกษาและ
บริการ

พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินแผ่นดิน)

1

4

5

5

2

3

พนักงานมหาวิทยาลัย
(เงินรายได้)

-

4

1

3

4

4

พนักงานราชการ
(เงินแผ่นดิน)

-

-

2

2

2

2

พนักงานราชการ
(เงินรายได้)
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้น

-

1

1

-

-

-

1
2

1
10

9

10

8

9

รวมจานวน 48 คน
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานธุรการ
1. ดาเนินการรับ-ส่ง หนังสือเข้า – ออก และหนังสือเวียนของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. จัดเตรียมข้อมูลและสถิติ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของกอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้แก่บุคลากรกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ดาเนินการให้บริการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ การเงิน ให้แก่บุคลากรของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พร้อมจัดทาเอกสารการเบิกจ่ายและการรายงานการเบิกจ่ายทุกหมวดรายการ
5. ควบคุมการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร การสาเนาเอกสาร วัสดุสานักงานทุกชนิดของกองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
6. ตรวจทาน วิเคราะห์ และเสนอความคิดเห็นทางด้านการเงิน การคลังและการจัดทางบประมาณ
7. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ จัดทาข้อมูลในการกาหนดนโยบายและแผนงาน ตอบสนองยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8. ประสานงานขอข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลเสนอผู้บังคับบัญชา
9. บารุงรักษาอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคของอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีฯ
10. ประสาน จัดทาระบบประกันคุณภาพ และระบบมาตรฐานต่าง ๆ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
11. จัดทาสาเนาเอกสารเข้าเล่มและซ่อมบารุงเอกสาร
12. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานระบบเครือข่าย
1. บริหารจัดการระบบโครงข่ายสัญญาณหลักของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายตาม
คณะ/หน่วยงาน ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการโครงข่ายสัญญาณหลัก (LAN) และโครงข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
3. วิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง ขยายความเร็ว การให้บริการอินเทอร์เน็ต
4. บริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการควบคุมดูแล บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายทั้งของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานอื่นที่ฝากไว้
5. ดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาและแก้ไขเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ นิสิต บุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
7. บริ ห ารการให้ บ ริการระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) และดาเนินการถ่ายทอดสด
สัญญาณผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VDO Streaming)
8. ควบคุมดูแลรายละเอียดและคุณลักษณะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
9. ให้บริการรับเรื่องและแก้ปัญหาการใช้งาน (Helpdesk) ผ่านทุกช่องทาง
10. วิเคราะห์และดาเนินการบริหารความเสี่ยงระบบเครือข่าย
11. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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งานบริการคอมพิวเตอร์
1. สารวจและจัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. บริหารจัดการและดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. บริหารจัดการ ควบคุม ประสานงานทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
4. ติดตั้งและบารุงรักษาซอฟต์แวร์ประยุกต์ในห้องบริการคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกอบรมและห้องประชุม
ภายใน CITCOMS
5. ดูแลให้คาแนะนาและแก้ปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการห้องสืบค้นข้อมูล
6. ควบคุมดูแลและให้บริหารห้อง studio & control room ให้พร้อมใช้งาน
7. ให้บริการบันทึกเทปโทรทัศน์ / วิทยุ และห้องฝึกปฏิบัติ
8. ควบคุมการ ยืม-คืน ครุภัณฑ์ที่ใช้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. จัดทาแผนดูแลรักษาจัดเก็บและซ่อมบารุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ให้บริการ
10. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ตามที่หน่วยงานต่างๆ ภายในสานักงานอธิการบดีร้องขอ
11. วิเคราะห์และดาเนินการบริหารความเสี่ยงบริการคอมพิวเตอร์
12. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานระบบสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางและคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานและการตัดสินใจ
3. พัฒนาระบบสารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. บริหารจัดการรวบรวมความต้องการผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
5. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบสารสนเทศ
6. ดาเนินการทวนสอบและทดสอบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาให้ตรงความต้องการและทางานได้อย่างถูกต้อง
7. จัดทาต้นฉบับซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้งใช้งาน
8. จัดทาต้นฉบับคู่มือการใช้งาน (User Manual) และเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งาน (Training)
9. บารุงรักษา และดูแลฐานข้อมูลและเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศให้สามารถทางานได้เป็นปกติ
10. จัดทาการสารองข้อมูล และทดสอบการ Restore ฐานข้อมูล
11. การบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล
12. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล และดาเนินการบริหารความเสี่ยงระบบสารสนเทศ
13. ให้บริการแก้ไขปัญหาประสานงานการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และบารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ
14. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
งานที่ปรึกษาและบริการ
1. ให้คาปรึกษาเชิงเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับการเรียนการสอน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับการเรียนการสอน
3. ให้บริการอบรม ด้านการศึกษาระบบคอมพิวเตอร์
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและนิสิต ด้านการศึกษาระบบคอมพิวเตอร์
ให้คาปรึกษาและพัฒนาสื่อการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบ LMS เพื่อการเรียนการสอนสาหรับบุคลากรสายวิชาการและนิสิต
พัฒนาระบบคลังข้อสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ประสานงานศูนย์สอบด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากภายนอก แก่บุคลากรและนิสิต
ของมหาวิทยาลัย
10. ดูแล Call Center รับ-ส่ง ข้อมูล ติดต่อประสานงาน และรวบรวมแบบสอบถามต่างๆ ของกองบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11. ให้บริการจองห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13. จัดทาข่าวสาร เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทุกช่องทาง
14. จัดรายการวิทยุ “IT Time”
15. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
1. งานวิจัยสถาบันหรือสร้างนวัตกรรม ของหน่วยงานต้นสังกัด
 พัฒนา Mobile Application การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class Room
2. วิเคราะห์และศึกษาทิศทางของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันและอนาคต ของมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้ง
ในและต่างประเทศ
4. จัดทารายงานผลการดาเนินงานแก่ผู้บริหาร
5. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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เป้าหมายการพัฒนาในภาพรวม ปีงบประมาณ 2558 (Enterprise Architecture)

1. พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Gigabit Ethernet)
2. พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการดาเนินงานและการตัดสินใจผู้บริหาร
3. เสริมสร้างความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทาการทดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ICT Exam)
4. จัดสรรคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
5. มาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
6. ส่งเสริม ให้คาปรึกษา และบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับอาจารย์
บุคลากรและนิสิต
7. แหล่งฝึกปฏิบัติ เพิ่มทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนิสิต (Network, Software,
Multimedia)
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ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร และแผนยุทธศาสตร์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าหมายและแผนดาเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2555 - 2559)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2555 - 2559)

1. มหาวิทยาลัยวิจัยและนวัตกรรม (Research and
Innovation-based University) ที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับและสร้างผู้นาทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการที่มุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สนับสนุนการ
ทานุศิลปะและวัฒนธรรม สร้างผลงานวิชาการที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สามารถนาไปพัฒนาสังคม
และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีขื่อ
เสียงด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีขื่อ
เสียงด้านการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึงและมี
ความมั่นคงปลอดภัย

4. มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการและสร้างความ
เสมอภาคให้กับประชากรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
โดยการกระจายโอกาสด้านการเรียน การบริการ
วิชาการ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คาที่ปรึกษาและบริการ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถ ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand-based Competency) และได้รับ
ค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องมีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน
เก่งคิด เก่งครองชีวิตและเก่งพิชิตปัญหา

แผนยุทธศาสตร์ของ CITCOMS
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เป้าหมายและแผนดาเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2555 - 2559)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2555 - 2559)

แผนยุทธศาสตร์ของ CITCOMS

1. เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่มีความผูกพันของ
ชุมชนและเปิดโอกาสร่วมในการพัฒนา (Public
Participation) ในขณะที่บุคลากรและนิสิตมี
ความผูกพันและจิตสานึกรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม (University Social Responsibility)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คาที่ปรึกษาและบริการ
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิด ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม

6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารที่คล่องตัวมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล เป็นองค์กรมี
โครงสร้างที่เหมาะสม สนองต่อพันธกิจและ
ภารกิจ ดาเนินงานในลักษณะบูรณาการ มี
ศักยภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรอย่างมั่นคงและยั่งยืน นาไปสู
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี บุคลากรมีความรับผิดชอบ
ต่อภารกิจและองค์กร มีความภาคภูมิใจในการ
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คาที่ปรึกษาและบริการ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถ ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand-based Competency) และได้รับ
ค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องมีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน
เก่งคิด เก่งครองชีวิตและเก่งพิชิตปัญหา
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เป้าหมายและแผนดาเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2555 - 2559)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2555 - 2559)

แผนยุทธศาสตร์ของ CITCOMS

7. เป็นมหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมี
ความสามารถในด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การทางาน ทัศนคติที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ในการทางานเชิง
สร้างสรรค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่าระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบและ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คาที่ปรึกษาและบริการ
กระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถ ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของ
ประเทศ (Demand-based Competency) และได้รับ
ค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรต้องมีอัตลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน
เก่งคิด เก่งครองชีวิตและเก่งพิชิตปัญหา

8. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและ
การใช้ทรัพยากร ที่เหมาะสม สงบ สันติ เป็นสังคมแห่ง
ความเอื้ออาทรและเอื้อต่อการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งพิงของ
ประชาชนและสังคมได้ (Green University)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้คาที่ปรึกษาและบริการ
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิด ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ เพื่อให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารจัดการที่ยืดมั่นหลักธรรมาภิบาลโดยเน้น
และการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพและความยั่งยืน
ความมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(4.2.8)
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เป้าหมายและแผนดาเนินงานมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2555 - 2559)
8. (ต่อ) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศและการใช้ทรัพยากร ที่เหมาะสม สงบ สันติ
เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรและเอื้อต่อการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งพิงของ
ประชาชนและสังคมได้ (Green University)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(พ.ศ.2555 - 2559)

แผนยุทธศาสตร์ของ CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการและบริการคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง
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แผนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานธุรการ ประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์ :บริหารจัดการและบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและบริการทุกหน่วยอย่างมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 : มีกลไกสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
มาตรการของงาน : มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ
KPI : นาความคิดเห็นของบุคลากรไปพัฒนาองค์กร
ระยะเวลา : ทุก 2 ไตรมาส
เป้าหมาย
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
จานวน หน่วยนับ
1. จัดทารูปแบบการสอบถามความ
เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมี
2
ครั้ง
คิดเห็นจากบุคลากร
ส่วนร่วมในการบริหารและ
2. จัดทาการสอบถามบนระบบ
พัฒนาองค์กร (ตัวบ่งชี้ 5)
Google Drive
3. จัดทาสรุปเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน
CITCOMS

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนินงาน

การนาความคิดเห็นไปเป็นส่วน กุมภาพันธ์ 58,
หนึ่งในการพัฒนาองค์กร
สิงหาคม 58

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจินดารัตน์ สุขแก้ว
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กลยุทธ์ที่ 2 : มีระบบการสรรหาทรัพยากรที่คุ้มค่า
มาตรการของงาน : นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
KPI : มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้แทนการใช้กระดาษอย่างน้อย 1 ขั้นตอน
ระยะเวลา : มกราคม – เมษายน 58
เป้าหมาย
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
1. จัดทาแบบความ
1) เพื่อลดการใช้กระดาษ
1
ระบบ นาระบบสารสนเทศมาใช้
ต้องการในการใช้
ในการเบิกจ่ายวัสดุ
แทนกระดาษ
ระบบสารสนเทศด้าน 2) เพื่อให้บุคลากรสามารถ
การคุมและการ
เห็นของที่คงค้างใน
เบิกจ่ายวัสดุในสต๊อก
สต๊อก(จะมีการแนบ
2. ประสานงานกับงาน
รูปภาพให้ตรงกับชื่อ
ระบบสารสนเทศใน
ของ)
การจัดทาระบบ
3) เพื่อให้ข้อมูลในสต๊อก
3. คีย์ข้อมูลวัสดุในสต๊อก
เป็นปัจจุบันสามารถ
ลงระบบ
ตรวจสอบได้กับสต๊อก
4. แจ้งบุคลากรในการ
คงเหลือในระบบบัญชี 3
เบิกจ่ายวัสดุ
มิติ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มกราคม –
เมษายน 58

ผู้รับผิดชอบ
นางสุกัญญา แซ่โก
นางสิริวรรณ ปราบอินทร์
ทั้งนี้ขอความร่วมมือจาก
งานระบบสารสนเทศ
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กลยุทธ์ที่ 2 : มีระบบการสรรหาทรัพยากรที่คุ้มค่า
มาตรการของงาน : มีแผนงานการเบิกจ่ายและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
KPI : มีการเบิกจ่ายตามแผนไม่น้อยกว่า 70%
ระยะเวลา : ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
เป้าหมาย
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
1. วิเคราะห์การเบิกจ่าย
เพื่อให้การเบิกจ่าย
70
ร้อยละ การเบิกจ่ายตามแผนไม่
งบประมาณเสนอที่
งบประมาณเป็นไปตามแผน
น้อยกว่า 70%
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน CITCOMS
ทุกเดือน
2. ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการจาก
หัวหน้าโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม 57 –
กันยายน 58

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสริษา อินทร์เปี่ยม
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กลยุทธ์ที่ 3 : สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
มาตรการของงาน : พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
KPI : บุคลากรได้รับการอบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตร/ปี
ระยะเวลา : ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
เป้าหมาย
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
1. จัดทาแผนพัฒนา
เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
2
หลักสูตร บุคลากรได้รับการอบรม
บุคลากร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อย 2 หลักสูตร/ปี
2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การอบรมและพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยี
ตามสายงาน
3. ติดตามรายงานการ
เข้าร่วมอบรมจาก
บุคลากรแต่ละหัวข้อ
4. ติดตามผลหลังจากเข้า
รับการอบรมจาก
หัวหน้างานผู้เข้าอบรม
3 เดือนหลังอบรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม 57 –
กันยายน 58

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจินดารัตน์ สุขแก้ว
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แผนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานระบบเครือข่าย ประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ อย่างทั่วถึง และมีความมั่นคงปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (ICTbased University) สู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในด้านเทคโนโลยี
“มุ่งเน้นการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย (NU-NET) ให้มีความทันสมัย และเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น
มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศภายในปีพ.ศ.2560 โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน (ICT-based University)”
เป้าประสงค์ : (1) บุคลากรงานระบบเครือข่าย ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ หรือผ่านการอบรมสัมมนาด้าน ICT
(2) ความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต มีความเร็วในการใช้งานติดอันดับแนวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา
(3) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับเว็บไซต์ 1 ใน 10 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยในประเทศ
(4) เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ที่นานวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้งาน/ให้บริการ สู่การพัฒนาการศึกษาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (Life Long Learning)
(5) ผ่านมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2008 สาหรับระบบบริหารคุณภาพโดยมุ่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าอย่างเป็นระบบ หรือผ่านมาตรฐานระดับ
สากล ISO 27001 สาหรับระบบการบริหารการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) หรือมาตรฐานด้าน ICT
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
จานวน หน่วยนับ
ปรับความเร็วในการใช้งาน
เพื่อเพิ่มความเร็วของ
3
Gbps 1) ความเร็วอินเทอร์เน็ต
ตุลาคม 2557
นายภูดิท วงค์อนุ
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ
(Bandwidth) ต่างประเทศ
นายอานัน คาแหง
ต่อการใช้งาน
(International) ความเร็ว
เพิ่มขึ้น
2) ความเร็วอินเทอร์เน็ต
(Bandwidth)
ภายในประเทศ
(Domestic) ความเร็ว
เพิ่มขึ้น
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แผนงาน/กิจกรรม
ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ภาษาไทย)

วัตถุประสงค์

1) เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์
ให้มีความทันสมัย
2) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาที่
นาเสนอบนเว็บไซต์ให้
น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น
กาหนดมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์ 1) เพื่อกาหนดรูปแบบใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
การนาเสนอเว็บไซต์ให้
เป็นมาตรฐาน
2) เพื่อกาหนดเนื้อหาใน
การกาหนดเว็บไซต์ให้
เป็นมาตรฐาน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
1
ครั้ง
จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่ม
มากขึ้น ร้อยละ 5

1

คู่มือ

คู่มือมาตรฐานการพัฒนา
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตุลาคม –
ธันวาคม 2557

นายจิรวัฒน์ ทองคา
นายเอกชัย เหล็กสิงห์

ตุลาคม 2557 –
เมษายน 2558

นายจิรวัฒน์ ทองคา
นายเอกชัย เหล็กสิงห์

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 2 : มีความพร้อมให้ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้อย่างทั่วถึงในสถานะมหาวิทยาลัยไซเบอร์ (Cyber University)
“ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึง”
เป้าประสงค์ : (1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการใช้งาน ความเร็วที่ 10 GB และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานบนระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์มี
Uptime ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99
(2) ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ครอบคลุมการใช้งานทุกพื้น และสามารถรองรับปริมาณการใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน (Concurrent User) ได้ไม่
น้อยกว่า 30,000 คน
(3) นิสิต อาจารย์ บุคลากร ผู้บริหาร สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ทุกคน
(4) ส่งเสริมการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (NU Mail) ให้มีการใช้งาน จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
(5) เว็บไซต์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) ระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Single point Communication) สามารถรองรับการสื่อสารที่ใช้งานได้ครบทุกรูปแบบ (Unified Communication) ทั้ง
ภาพ (Video) เสียง (Voice) และข้อมูล (Data)
(7) มีความพร้อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยให้รองรับมาตรฐาน IPv6 ทั้งระบบ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
จานวน หน่วยนับ
สารวจระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1) เพื่อกาหนดพื้นที่
> 30
อาคาร 1) รายงานผลสารวจระบบ ตุลาคม 2557 –
นายภูดิท วงค์อนุ
ของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะ/
ให้บริการความเร็วใน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กันยายน 2558
นายอานัน คาแหง
หน่วยงาน จัดโซน Guaranteed
การใช้งาน
มหาวิทยาลัย ที่มีความเร็ว
Bandwidth ระดับ 100M 1G 10G อินเทอร์เน็ต
Bandwidth ระดับ 100M
2) เพื่อให้คณะ/
1G 10G
หน่วยงาน ทราบ
ข้อมูลและใช้เป็น
แนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเครือข่ายต่อไป
ในอนาคต
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แผนงาน/กิจกรรม

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ไร้สาย (Wireless LAN) แบบ
ผสมผสาน (Hybrid) ให้สามารถ
รองรับปริมาณการใช้งานได้อย่าง
ทั่วถึง
เชื่อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อเข้า
ร่วมใช้งานเครือข่าย Eduroam
ประเทศไทย

ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยให้รองรับมาตรฐาน
IPv6

วัตถุประสงค์
3) เพื่อเพิ่มความพึง
พอใจในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตให้เพิ่มขึ้น
เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ในการให้บริการระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย
(Wireless LAN)
เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย สามารถ
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
จากสถาบันที่ร่วมใช้
งานเครือข่าย
Eduroam โดยใช้
Account NU-NET
ของมหาวิทยาลัยใน
การเข้าใช้งานระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบบไร้สาย
(Wireless LAN)
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการรองรับ
การใช้งาน IPv6

เป้าหมาย
จานวน หน่วยนับ

1

ระบบ

1

ระบบ

>1

ระบบ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

จานวนจุดที่ได้ทาการ
ปรับปรุงคุณภาพในการ
ให้บริการระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
(Wireless LAN)
จุดให้บริการระบบเครือข่าย
แบบไร้สาย (Wireless
LAN) SSID : Eduroam

ตุลาคม - ธันวาคม นายภูดิท วงค์อนุ
2557
นายอานัน คาแหง

1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
สามารถรองรับการใช้งาน
IPv6

ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

ตุลาคม - ธันวาคม นายสรัณรัฐ อรุณมิตร
2557
นายอานัน คาแหง
นายศรัญย์ อ่อนสมบูรณ์

นายภูดิท วงค์อนุ
นายอานัน คาแหง
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แผนงาน/กิจกรรม

ติดตั้งระบบ Backup เพื่อสารอง
ข้อมูล ระบบฐานข้อมูลใน
Exchange Server

เพิ่มประสิทธิภาพระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ แบบผสมผสาน
(Hybrid) ให้มีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพเพิ่มสูงขึ้น

พัฒนาและส่งเสริมการใช้งานระบบ
การสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Single
point Communication) เช่น
ระบบ Microsoft Lync

วัตถุประสงค์

1) เพื่อสารองข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลใน
Exchange Server
2) ลดความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายของ
ข้อมูล
1) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใช้งานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
2) เพื่อให้สามารถ
รองรับการจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบ
จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ให้
เพิ่มขึ้น
1) เพื่อช่อยให้การ
ติดต่อสื่อสารทั้ง
ภายในองค์กร และ

เป้าหมาย
จานวน หน่วยนับ

ตัวชี้วัด
2) ระบบที่ให้บริการหลัก
สามารถรองรับการใช้งาน
IPv6
มีระบบ Backup เพื่อ
สารองข้อมูล

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1

ระบบ

พฤศจิกายน 2557 นายสรัณรัฐ อรุณมิตร
– มกราคม 2558 นายสุเมธ ขวัญเมือง

> 200

ผู้ใช้งาน

จานวนบุคลากรที่ใช้งาน

มกราคม 2558 –
เมษายน 2558

นายสรัณรัฐ อรุณมิตร
นายสุเมธ ขวัญเมือง

1

ระบบ

จานวนผู้ใช้งานระบบการ
สื่อสารแบบรวมศูนย์
(Single point

ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

นายสุเมธ ขวัญเมือง
นายสรพงค์ สุขเกษม
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แผนงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ภายนอกองค์กร มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ปรับเว็บไซต์กองบริการเทคโนโลยี 1) เพื่อปรับปรุง
สารสนเทศและการสื่อสาร
เว็บไซต์ให้มีความ
ทันสมัย
2) เพื่อปรับปรุง
เนื้อหาที่นาเสนอบน
เว็บไซต์ให้น่าสนใจ
เพิ่มมากขึ้น
สารวจความพึงพอใจในการใช้งาน 1) เพื่อสารวจความพึง
ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ พอใจในการใช้งาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2) เพื่อให้ทราบ ใน
เรื่องการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ต่อไปใน
อนาคต

เป้าหมาย
จานวน หน่วยนับ
1

ครั้ง

>3

คะแนน

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

Communication) เพิ่ม
มากขึ้น ร้อยละ 5
จานวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เพิ่ม มกราคม 2558 –
มากขึ้น ร้อยละ 5
เมษายน 2558

1) รายงานผลสารวจความ เมษายน 2558,
พึงพอใจในการใช้งานระบบ กันยายน 2558
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ

นายจิรวัฒน์ ทองคา
นายเอกชัย เหล็กสิงห์

นายศรัณย์ อ่อนสมบูรณ์
นางสาวธนัฏฐา โกเมศ
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบแม่ข่ายบนเทคโนโลยี Cloud Computing
“พัฒนาและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ด้วยเทคโนโลยี Private Cloud, Public Cloud หรือ Hybrid Cloud เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด”
เป้าประสงค์ : (1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัย ปรับการใช้งานไปสู่ Visualization เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การให้บริการบน Private Cloud
(2) มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน สาหรับให้บริการบน Private Cloud สามารถรองรับการให้บริการระดับคณะ/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
จานวนหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
(3) มีระบบแม่ข่ายที่ใช้งานบน Public Cloud หรือ Hybrid Cloud ให้บริการ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
จานวน หน่วยนับ
ปรับปรุงการให้บริการระบบจดหมาย 1) เพื่อเพิ่ม
1
ระบบ ปรับปรุงการให้บริการ
ตุลาคม 2557 –
นายสรัณรัฐ อรุณมิตร
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
ประสิทธิภาพในการ
ระบบจดหมาย
กันยายน 2558
นายสุเมธ ขวัญเมือง
Microsoft Exchange ไปสู่
ใช้งานระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ของ
Microsoft Office 365 for
อิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัย Microsoft
Education และ Google Apps for 2) เพื่อให้สามารถ
Exchange ไปสู่ Microsoft
Education ที่ใช้ระบบแม่ข่ายที่
รองรับการจัดเก็บ
Office 365 for
ให้บริการบน Public Cloud หรือ
ข้อมูลของระบบ
Education
Hybrid Cloud
จดหมาย
3) มีพื้นที่ในการ
จัดเก็บข้อมูลส่วน
บุคคล
กาหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการ 1) เพื่อเพิ่ม
1
คู่มือ
คู่มือแนวปฏิบัติในการ
ตุลาคม 2557 –
นายสรัณรัฐ อรุณมิตร
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการระบบเครื่อง
กันยายน 2558
นายสุเมธ ขวัญเมือง
มหาวิทยาลัย โดยใช้ Visualization ใช้จ่ายงบประมาณ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
Technology เตรียมความพร้อมสู่ ให้เกิดความคุ้ม
มหาวิทยาลัย
ค่าสูงสุด
25

แผนงาน/กิจกรรม
การพัฒนาระบบแม่ข่ายบน
เทคโนโลยี Cloud Computing

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
จานวน หน่วยนับ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2) เพื่อกาหนดแนว
ปฏิบัติในการใช้
บริการระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ของมหาวิทยาลัย

26

แผนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานระบบสารสนเทศ ประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร
งานระบบสารสนเทศได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.8 มีระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และปรับข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถใช้ได้ทันการณ์
ตัวบ่งชี้ 7.1 ด้านระบบการบริหารที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนา Information Architecture ของฐานข้อมูลด้านเป้าหมายตัวชี้วัดขององค์ประกอบสาคัญตามพันธกิจ 2555 – 2560
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มี Information Architecture ของฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยครบ 5 ด้าน สาหรับนาไปประกอบการตัดสินใจผู้บริหาร และบูรณาการเป็น
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลาดาเนิน
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
จานวน หน่วยนับ
พัฒนา Information
เพื่อให้มี Information 5
ด้าน
มี Information
ตุลาคม 2557 – นันทวรรณ ประภักรางกูล,
Architecture ของฐานข้อมูล Architecture ของ
Architecture ของ
กันยายน 2558 เอกภาคย์ วรรณกูล
หลักของมหาวิทยาลัย
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
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แผนงาน/กิจกรรม
พัฒนา Information
Architecture ของฐานข้อมูล
หลักของมหาวิทยาลัยด้าน
การเงิน และงบประมาณ
พัฒนา Information
Architecture ของฐานข้อมูล
หลักของมหาวิทยาลัยด้าน
ทรัพย์สินและอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มี Information
Architecture ของ
ฐานข้อมูลด้านการเงิน
และงบประมาณ
เพื่อให้มี Information
Architecture ของ
ฐานข้อมูลด้านทรัพย์สิน
และอาคารสถานที่

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ

จานวน หน่วยนับ
1
ด้าน
มี Information
ตุลาคม 2557 –
Architecture ด้านการเงิน กันยายน 2558
และงบประมาณ
1

ด้าน

มี Information
ตุลาคม 2557 –
Architecture ด้าน
กันยายน 2558
ทรัพย์สินและอาคารสถานที่

ผู้รับผิดชอบ
นันทวรรณ ประภักรางกูล,
เอกภาคย์ วรรณกูล
นันทวรรณ ประภักรางกูล,
เอกภาคย์ วรรณกูล
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กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารให้เป็นระดับ Decision Support System (DSS)
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหารให้เป็นระดับ Decision Support System (DSS) สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนิน
จานวน หน่วยนับ
โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ 1
ระบบ
มีระบบสารสนเทศ
ตุลาคม 2557 – นันทวรรณ ประภักรางกูล,
สนับสนุนการตัดสินใจผู้บริหาร สนับสนุนการตัดสินใจ
สนับสนุนการตัดสินใจ
กันยายน 2558 เอกภาคย์ วรรณกูล
ให้เป็นระดับ Decision
ผู้บริหารให้เป็นระดับ
ผู้บริหารให้เป็นระดับ
Support System
Decision Support
Decision Support
System
System เช่น การ Search
ใน Dropdown list การส่ง
email ถึงผู้รับผิดชอบ การ
download ข้อมูล ฯ
เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ 23
รายงาน มีรายงานสาหรับระบบ
ตุลาคม 2557 – นันทวรรณ ประภักรางกูล,
สาหรับรายงานสนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุนการ กันยายน 2558 เอกภาคย์ วรรณกูล
การตัดสินใจผู้บริหารด้าน
ตัดสินใจผู้บริหารด้าน
เป้าหมายตัวชี้วัดของ
เป้าหมายตัวชี้วัดของ
องค์ประกอบสาคัญตาม
องค์ประกอบสาคัญตาม
พันธกิจ
พันธกิจ
เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ 3
รายงาน มีรายงานสาหรับระบบ
ตุลาคม 2557 – นันทวรรณ ประภักรางกูล,
สาหรับรายงานสนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุนการ กันยายน 2558 เอกภาคย์ วรรณกูล
การตัดสินใจผู้บริหารด้าน
ตัดสินใจผู้บริหารด้าน
การเงินและงบประมาณ
การเงินและงบประมาณ
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แผนงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

จานวน หน่วยนับ
เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ 4
รายงาน มีรายงานสาหรับระบบ
สาหรับรายงานสนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุนการ
การตัดสินใจผู้บริหารด้าน
ตัดสินใจผู้บริหารด้าน
ทรัพย์สินและอาคารสถานที่
ทรัพย์สินและอาคาร
สถานที่
เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ 4
รายงาน มีรายงานสาหรับระบบ
สาหรับรายงานสนับสนุน
สารสนเทศสนับสนุนการ
การตัดสินใจผู้บริหารด้าน
ตัดสินใจผู้บริหารด้าน
บริหารจัดการหลักสูตร
บริหารจัดการหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนิน
โครงการ
ตุลาคม 2557 – นันทวรรณ ประภักรางกูล,
กันยายน 2558 เอกภาคย์ วรรณกูล

เมษายน –
นันทวรรณ ประภักรางกูล,
กันยายน 2558 เอกภาคย์ วรรณกูล, เบญจภา โต
ลาดับ, นภาวรรณ สิงห์รอ, กานต์
เจริญรุ่งรัตน์, ทานุ ร้อยกรอง,
ภาณุพงศ์ กิตติจารุลักษณ์
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัยสาหรับหน่วยงานต่างๆ
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัยสาหรับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนระบบการบริหารที่คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินโครงการ
จานวน หน่วยนับ
พัฒนาระบบสารสนเทศและ เพื่อพัฒนาระบบ
4
หน่วยงาน มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล ตุลาคม 2557 – นันทวรรณ ประภักรางกูล
ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
สารสนเทศและ
สนับสนุนการดาเนินงานภายใน กันยายน 2558 เบญจภา โตลาดับ
ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
มหาวิทยาลัยสาหรับหน่วยงาน
นภาวรรณ สิงห์รอ
นเรศวร ให้แก่หน่วยงาน
ดาเนินงานภายใน
ภายในมหาวิทยาลัย
กานต์ เจริญรุ่งรัตน์
ภายในมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ระบบรับเข้าศึกษาต่อ
ทานุ ร้อยกรอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาณุพงศ์ กิตติจารุรักษ์
ระดับอุดมศึกษาและ
เอกภาคย์ วรรณกูล
บัณฑิตศึกษา 2558
- ระบบจองหอพักนิสิตแบบ
ออนไลน์
- ระบบทุนการศึกษานิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (กยศ.
กรอ.)
- ระบบฐานข้อมูลทะเบียนคน
พิการ
- ระบบทรานสคริปกิจกรรมนิสิต
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แผนงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
จานวน หน่วยนับ

ดาเนินการอบรมการใช้งาน
เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน 8
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นาเอาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การดาเนินงานด้านงาน
สารบรรณ

ครั้ง

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
ดาเนินโครงการ

- ระบบสารวจภาวะการมีงานทา
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
- Web Service บริการข้อมูล
สาหรับระบบ eThesis
- ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
2557
- ระบบฐานข้อมูลด้านอาคาร
สถานที่
- ระบบการจัดสรรครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
มีกิจกรรมส่งเสริมให้หน่วยงาน ตุลาคม 2557 –
นาเอาระบบสารบรรณ
กันยายน 2558
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ดาเนินงานด้านงานสารบรรณเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอน
ในการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

วริศรา เลิศล้า
เอกภาคย์ วรรณกูล
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กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมให้มีระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี Open Source
เป้าประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้มีระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี Open Source
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

พัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยสาหรับ
Google Apps for
Education

มีระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการดาเนินการ
ภายในมหาวิทยาลัยด้วย
เทคโนโลยี Open
Source

ตัวชี้วัด

ระยะเวลาดาเนิน
โครงการ

จานวน หน่วย
นับ
1
defect มีระบบสารสนเทศ
ตุลาคม 2557 –
สนับสนุนการดาเนินการ
กันยายน 2558
ภายในมหาวิทยาลัยสาหรับ
Google Apps for
Education อย่างน้อย 1
defect

ผู้รับผิดชอบ

เอกภาคย์ วรรณกูล
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แผนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานที่ปรึกษาและบริการ ประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมให้คาที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บูรณาการระบบการจัดการเรียนการสอน Online ในรูปแบบ Ubiquitous Learning ส่งเสริมและให้คาที่ปรึกษาในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแบบ e-Learning
เพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองและให้อาจารย์กับนิสิตสามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพด้วยตนเอง ตลอดทั้งให้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
แก่นิสิตสู่ตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบ LMS ที่รองรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Ubiquitous Learning
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
จานวน หน่วยนับ
จัดทาระบบ VDO Streaming
เพื่อจัดทาระบบ
1
ระบบ 1) ระบบ VDO Streaming มกราคม VDO Streaming
>3.5
ระดับ 2) ความพึงพอใจในระบบ มิถุนายน 2558
สาหรับลดภาระของ
ความพึง
ระบบ Web Server
พอใจ

ผู้รับผิดชอบ
นายปริญญา ตากล้า
นายธนพล เฉลิมภักตร์
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กลยุทธ์ที่ 2 : สนับสนุนให้มีคลังข้อสอบ Exit Exam ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
จานวน หน่วยนับ
จัดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดสอบ ICT
9,600
คน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ Exam ให้นิสิตระดับ
นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ที่จะจบ
นเรศวร
ในปีการศึกษา 2558
และ2559
การจัดทาระบบ ลงทะเบียนสอบ ICT เพื่อจัดทาระบบ
1
ระบบ
EXAM Online
ลงทะเบียนสอบ ICT
EXAM Online

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
จัดสอบ ICT Exam ให้นิสิต ตุลาคม 2557 ระดับปริญญาตรี ที่จะจบใน มีนาคม 2558
ปีการศึกษา 2558และ
2559
ตัวชี้วัด

มีระบบ ลงทะเบียนสอบ
ICT EXAM Online

มกราคม กรกฎาคม2558

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุนีย์ พยอมชื่น

น.ส.สุนีย์ พยอมชื่น
นายธนพล เฉลิมภักตร์
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กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
เพื่อส่งนิสิตเป็น
30
คน
จานวนนิสิตเข้าร่วม
สาหรับการสอบแข่งขัน Microsoft ตัวแทนมหาวิทยาลัย
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มกราคม มีนาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์

กลยุทธ์ที่ 4 : ผลิตสื่อ e-Learning รายวิชาศึกษาทั่วไป
แผนงาน/กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอน
e-Learning วิชาศึกษาทั่วไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้รายวิชาศึกษา
ทั่วไปมีการนาเอา
ระบบ e-Learning
เป็นส่วนหนึ่งในการ
เรียนการสอน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
28
รายวิชา จานวนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ที่มีการนาเอาระบบ
e-Learning เป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียนการสอน

กลยุทธ์ที่ 5 : รวบรวมผลงานของ CITCOMS โดยจัดทาเป็น digital book เผยแพร่สู่สาธารณะชน
เป้าหมาย
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
จัดทา e-book รายงานประจาปี
เพื่อจัดทา e-book
1
เล่ม
e-book รายงานประจาปี
รายงานประจาปี
ปรับปรุง ICT Literacy ในรูปแบบ เพื่อปรับปรุง ICT
1
เว็บไซต์ Web รวม e-book ICT
e-book
Literacy ในรูปแบบ
Literacy
e-book

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2558

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มกราคม –
มิถุนายน 2558
มิถุนายน –
สิงหาคม 2558

ผู้รับผิดชอบ
นายปริญญา ตากล้า
นายธนพล เฉลิมภักตร์
งานบริการคอมพิวเตอร์
กองการศึกษาทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณัฐกานต์ อิ่มรส
น.ส.กนกวรรณ ปัญญาคา
น.ส.ณัฐกานต์ อิ่มรส
น.ส.กนกวรรณ ปัญญาคา
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กลยุทธ์ที่ 6 : ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน แบบ e-Learning
ส่งเสริมการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
จานวน หน่วยนับ
โครงการอบรมระบบปฏิบัติการ
เพื่อจัดอบรมระบบ
600
คน
1)บุคลากรและนิสิตที่เข้ารับ ตุลาคม 2557 Windows 8.1 สาหรับบุคลากรและ Windows 8.1 ให้กับ
การอบรม
พฤศจิกายน 2558
นิสิต
บุคลากรแนะนิสิต
>4
ระดับ 2)ระดับความพึงพอใจใน
ความพึง การอบรม
พอใจ
อบรมการจัดทาสื่อสารสนเทศ
เพื่ออบรมการจัดทา
4
รุ่น
1) จานวนรุ่นในการจัด
มกราคม –
สาหรับบุคลากร
สื่อสารสนเทศ
อบรม
กรกฎาคม 2558
สาหรับบุคลากร
>4
ระดับ 2) ระดับความพึงพอใจใน
ความพึง การอบรม
พอใจ
อบรมการใช้งานระบบ LMS สาหรับ เพื่ออบรมการใช้งาน
6
รุ่น
1) จานวนรุ่นในการจัด
มกราคม อาจารย์
ระบบ LMS สาหรับ
อบรม
มิถุนายน 2558
อาจารย์
>4
ระดับ 2) ระดับความพึงพอใจใน
ความพึง การอบรม
พอใจ
อบรม Google Apps ระดับ Basic เพื่ออบรม Google
4
รุ่น
1) จานวนรุ่นในการจัด
กุมภาพันธ์ –
สาหรับบุคลากรและนิสิต
Apps ระดับ Basic
อบรม
สิงหาคม 2558
สาหรับบุคลากรและ
>4
2)ระดับความพึงพอใจใน
นิสิต
การอบรม

ผู้รับผิดชอบ
นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
งานบริการคอมพิวเตอร์

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
นายธงชัย วิไลวิทย์
นายเติมพงษ์ ทองทุม
นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
นายปริญญา ตากล้า
นายธนพล เฉลิมภักตร์
นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
นายธงชัย วิไลวิทย์
นายเติมพงษ์ ทองทุม
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แผนงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

อบรม Google Apps ระดับ
Advance สาหรับบุคลากรและนิสิต

เพื่ออบรม Google
Apps ระดับ
Advance สาหรับ
บุคลากรและนิสิต

อบรม Microsoft Office 365 ระดับ เพื่ออบรม
Basic สาหรับบุคลากรและนิสิต
Microsoft Office
365 ระดับ Basic
สาหรับบุคลากรและ
นิสิต
แนะนา ICT Literacy ของ
เพื่ออบรมหรือ
มหาวิทยาลัย สาหรับนิสิตใหม่
แนะนา ICT
ประจาปีการศึกษา 2558
Literacy ของ
มหาวิทยาลัย สาหรับ
นิสิตใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2558
โครงการประกวด NU mail
เพื่อส่งเสริมการใช้
Service VDO Clip
งาน ระบบ NU mail
Service

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
ระดับ
ความพึง
พอใจ
4
รุ่น
1) จานวนรุ่นในการจัด
อบรม
>4
ระดับ 2)ระดับความพึงพอใจใน
ความพึง การอบรม
พอใจ
4
รุ่น
1) จานวนรุ่นในการจัด
อบรม
>4
ระดับ 2)ระดับความพึงพอใจใน
ความพึง การอบรม
พอใจ
4500
คน
นิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา
2558

20

ชิ้นงาน

จานวนชิ้นงานที่ส่งเข้า
ประกวด

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

กุมภาพันธ์ –
สิงหาคม 2558

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
นายธงชัย วิไลวิทย์
นายเติมพงษ์ ทองทุม

กุมภาพันธ์ –
สิงหาคม 2558

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
นายธงชัย วิไลวิทย์
นายเติมพงษ์ ทองทุม

กุมภาพันธ์ –
สิงหาคม 2558

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์
กองกิจการนิสิต
กองบริการการศึกษา

มิถุนายน–
กันยายน 2558

นายธงชัย วิไลวิทย์
นายเติมพงษ์ ทองทุม
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แผนงาน/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการสัมมนาการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอนในอนาคต

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการ
สอน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
80
คน
จานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มิถุนายน –
กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
นายปริญญา ตากล้า
นายธนพล เฉลิมภักตร์
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แผนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานบริการคอมพิวเตอร์ ประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์ :บริหารจัดการและบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและบริการทุกหน่วยอย่างมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมให้คาที่ปรึกษาและบริการความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
“เป็นศูนย์กลางด้าน ICT ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศ)”
เป้าประสงค์ : (1) ผลิตสื่อ e-Learning รายวิชาศึกษาทั่วไป
(2) เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความรู้ ความชานาญอย่างมืออาชีพ
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
จานวน หน่วยนับ
โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกการสอนในรูปแบบ
6
รายวิชา จานวนรายวิชา
ตุลาคม 2557รายวิชาศึกษาทั่วไป ปี58
วิดีโอ รายวิชาศึกษาทั่วไป
กันยายน 2558
กิจกรรมให้บริการห้องฝึก
ประสบการณ์นิสิตสาขานิเทศศาสตร์
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้บริการยืมคืนอุปกรณ์งานบันทึกเทป
โทรทัศน์และวงจรปิด

1) เพื่อเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต

3.5

ร้อยละ

ความพึงพอใจ

ตุลาคม 2557กันยายน 2558

1) เพื่อเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต

3.5

ร้อยละ

คู่มือมาตรฐานการพัฒนา
ตุลาคม 2557 –
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร เมษายน 2558

ตัดต่อเทปรายการวิทยุ โทรทัศน์

1) เพื่อเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต

3.5

ร้อยละ

ความพึงพอใจ

ตุลาคม 2557กันยายน 2558

บันทึกและตัดต่อเสียงรายการวิทยุ
โทรทัศน์

1) เพื่อเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต

3.5

ร้อยละ

ความพึงพอใจ

ตุลาคม 2557กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
ไพรัช แตงสวน
กิตติพจน์ เอี่ยมวชิระกุล
ทรงยศ หรรษา
ไพรัช แตงสวน
กิตติพจน์ เอี่ยมวชิระกุล
ทรงยศ หรรษา
ไพรัช แตงสวน
กิตติพจน์ เอี่ยมวชิระกุล
ทรงยศ หรรษา
ไพรัช แตงสวน
กิตติพจน์ เอี่ยมวชิระกุล
ทรงยศ หรรษา
ทรงยศ หรรษา
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กลยุทธ์ที่ 2 : จัดการและบริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึง
“เป็นศูนย์กลางด้าน ICT ที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็น 1 ใน 10 ของประเทศ)”
เป้าประสงค์ : (1) มีการจัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นสารสนเทศและห้องฝึกอบรมตรงตามความต้ องการ
ของผู้ใช้บริการอย่างน้อยร้อยละ 50
(2) ระดับความพึงพอใจต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการเรียนรู้ ของห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นสารสนเทศและห้องฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
5
(3) จานวนผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นสารสนเทศไม่น้อยกว่า 4000 คน ต่อปี และระดับความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5
(4) มีการจัดสรรเงินอุดหนุนสวัสดิการค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) มีการจัดสรรคอมพิวเตอร์สานักงานให้กับบุคลากรสายบริการ และมีระดับความพึงพอใจในการให้บริการไม่น้อยกว่า 3.5
(6) มีการนาระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (VDI) มาใช้งาน
เป้าหมาย
ระยะเวลา
แผนงาน/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
จานวน หน่วยนับ
ให้บริการห้องสืบค้นสารสนเทศและ 1) มีการจัดหา
≥ 50
ร้อยละ ความพึงพอใจของ
มกราคม นางฤดี ดวงจิตร์
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ทรัพยากรด้าน
ผู้ใช้บริการ
กันยายน 2558
นายพีระสิทธิ์ รัตนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของบุคลากรและนิสิต
2) ความพึงพอใจต่อ
3.5 ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
มกราคม นางฤดี ดวงจิตร์
บรรยากาศและ
ผู้ใช้บริการ 3.5 จาก 5
กันยายน 2558
นายพีระสิทธิ์ รัตนาคม
สภาพแวดล้อมที่เอื้อใน
การเรียนรู้ของ
ห้องปฏิบัติการ ห้อง
สืบค้นสารสนเทศและ
ห้องฝึกอบรม
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แผนงาน/กิจกรรม
ส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง
บรรยากาศ การเรียนรู้โดยใช้สื่อ
มัลติมีเดีย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนิสิตนอก
ห้องเรียน
2) ความพึงพอใจด้าน
การใช้บริการ
จัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) เพื่อจัดสรรเงิน
และเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
อุดหนุนสวัสดิการค่า
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
อุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับ
บุคลากรสายวิชาการ
2) ประเมินผลการ
สารวจความพึงพอใจ
บริษัทเช่าคอม
(Outsource)
(ต่อ) จัดสรรอุปกรณ์เทคโนโลยี
3) มีการจัดสรร
สารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สานักงาน
สาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้กับบุคลากรสาย
บริการ
4) มีการนาระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน
(VDI) มาดาเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
จานวน หน่วยนับ
4000
คน
จานวนผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น
สารสนเทศ
3.5
ร้อยละ ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 3.5 จาก 5
มี
การจัดสรรเงินอุดหนุน
สวัสดิการค่าอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
มกราคม กันยายน 2558

ผู้รับผิดชอบ
นางฤดี ดวงจิตร์

มกราคม กันยายน 2558
ตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558

นางฤดี ดวงจิตร์
นายพีระสิทธิ์ รัตนาคม
นางจรัสศรี เหล็กสิงห์
นายสิงห์อดุล สมพมิตร

3.5

ร้อยละ

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 3.5 จาก 5

ตุลาคม 2557 –
มกราคม 2558

นางจรัสศรี เหล็กสิงห์
นายสิงห์อดุล สมพมิตร

มี

ระบบ

การจัดสรรคอมพิวเตอร์
สานักงานให้กับบุคลากร
สายบริการ

ตุลาคม 2557 –
กันยายน 2558

นางจรัสศรี เหล็กสิงห์
นายสิงห์อดุล สมพมิตร

1

ระบบ

จานวนระบบคอมพิวเตอร์
เสมือน

เมษายน 2558 –
กันยายน 2558

นายภูวิรัช พงศ์อาจารย์

42

สมรรถนะหลัก (Core Competency)
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
C1 ชื่อสมรรถนะ : ความผูกพันที่มีต่อองค์กร (Organizational Commitment)
Level 1 ปฏิบัติตนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
Obj.
การปฏิบัติงานตรงต่อเวลา (การปฏิบัติงานตามเวลาราชการ และการเข้าร่วมประชุม/กิจกรรม)
KPI
จานวนครั้งที่มาสาย จานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมสาย หรือจานวนครั้งที่เลิกงานก่อนเวลา
Target 18 ครั้ง/ 6 เดือน
0 : เกิน 18 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
1 : ไม่เกิน 18 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
Level 2 ความภักดีต่อองค์กร
Obj.
แสดงความพึงพอใจและความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
จานวนครั้งหรือจานวนกิจกรรม ที่มีการแสดงความคิดเห็นหรือความมีส่วนร่วม ที่มีส่วนสร้างภาพลักษณ์
KPI
และชื่อเสียงองค์กร เช่น การแชร์ โพส กิจกรรมต่างๆ ขององค์กร หรืองานในหน้าที่รับผิดชอบซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือการพูดในที่สาธารณะ
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 3 มีส่วนร่วมในการผลักดันพันธกิจขององค์กร
Obj.
การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจขององค์กรจนบรรลุเป้าหมาย
KPI
ร้อยละที่เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม ของกองบริการเทคโนโลยีฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Target เข้าร่วมกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 70
Level 4 ยึดถือประโยชน์ของส่วนราชการเป็นที่ตั้ง
ยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นที่ตั้ง ก่อนที่จะคิดถึงประโยชน์ของบุคคลหรือความต้องการของตนเอง
Obj.
และจัดลาดับความเร่งด่วนหรือความสาคัญของงาน เพื่อให้พันธกิจของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย
เสียสละเพื่อทุ่มเทความคิด เสียสละเวลาในการดาเนินงานที่สาคัญ หรือภารกิจเร่งด่วน ให้แล้วเสร็จตาม
KPI
กาหนด ถึงแม้จะต้องปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือทางานนอกเวลาราชการ
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 เสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ
Obj.
การโน้มน้าวบุคลากรในงาน ให้เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ขององค์กร
KPI
ร้อยละของบุคลากรในงานที่ไม่สามารถแสดงการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมได้
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Target

มี
0
ไม่มี

1
มี
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C2 ชื่อสมรรถนะ : การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity-ING)
Level 1 มีความสุจริต
Obj.
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและวินัยข้าราชการ
จานวนข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายและวินัย
KPI
ข้าราชการ
Target ไม่มี
0
1
มี
ไม่มี
Level 2 มีสัจจะเชื่อถือได้
Obj.
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่สัญญาไว้โดยมีการตกลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
KPI
จานวนครั้งของงานที่สาเร็จตรงตามที่ได้รับปากสัญญาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
Target 0 ครั้ง / 6 เดือน
0
1
<60%
≥60%
Level 3 ยึดมั่นในหลักการ
Obj.
บุคลากรไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการ
KPI
จานวนข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการ
Target ไม่มี
0
1
มี
ไม่มี
Level 4 ยึดหลักเพื่อความถูกต้อง
Obj.
กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์
KPI
จานวนข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการหรือต่อองค์กร
Target ไม่มี
0
1
มี
ไม่มี
Level 5 อุทิศตนเพื่อความยุติธรรม
ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติ แม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงใน
Obj.
ตาแหน่งหน้าที่การงาน หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต
KPI
จานวนข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการไม่ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
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Target

ไม่มี
0
มี

1
ไม่มี
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C3 ชื่อสมรรถนะ : การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise - EXP)
Level 1 แสดงความสนใจและติดตามความรู้ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตนเองหรือที่เกี่ยวข้อง
Obj.
1.ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
2.พัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
KPI
1.จานวนครั้งที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา
2.จานวนองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและมีการเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนผ่านการประชุม/
เอกสาร/สื่อออนไลน์/website/blog
Target 6 เรื่อง
0
1
<6
>6
Level 2 มีความรู้ในวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
Obj.
แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงขององค์ความรู้ใหม่กับงานในอาชีพของตนเอง
KPI
1. การใช้งานเทคโนโลยีภายในองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ประกอบด้วย e-Doc e-Portfolio
2. มีการแลกเปลี่ยนและการติดต่อสื่อสาร ผ่านทาง e-mail
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 3 สามารถนาความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Obj.
สามารถนาความรู้ วิทยาการหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
KPI
จานวนองค์ความรู้ที่ได้สกัดและนามาปรับใช้กับงาน (วัดระดับงาน)
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 4 ศึกษาและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้นทั้งในเชิงลึก และเชิงกว้าง
Obj.
พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
KPI
จานวนกิจกรรมหรือกระบวนการทางานที่แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาความเชี่ยวชาญในงานมากขึ้น
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 สนับสนุนการทางานของคนในส่วนราชการที่เน้นความเชี่ยวชาญในวิทยาการด้านต่างๆ
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Obj.
KPI
Target

สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศแห่งการพัฒนาความเชี่ยวชาญในองค์กร ด้วยการจัดสรรทรัพยากร
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
มีการนาเทคโนโลยี ความรู้ หรือวิทยากรใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในงานอย่างต่อเนื่อง
(นานวัตกรรม)
มี
0
1
ไม่มี
มี
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C4 ชื่อสมรรถนะ : จิตบริการ (Service Mind - SERV)
Level 1 สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการด้วยความเต็มใจ
Obj.
ให้บริการที่เป็นมิตร และสุภาพ
KPI
จานวนข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการบริการที่ไม่เป็นมิตรและไม่สุภาพ หรือจานวนครั้ง
ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนโดยผู้บังคับบัญชาโดยมีเจ้าหน้าที่งานบุคคลเป็นพยาน
Target 0 ครั้ง
0
1
>3 ครั้ง
3 ครั้ง
Level 2 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้รับบริการ
Obj.
สามารถช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ
KPI
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
Target ระดับความพึงพอใจ
0
1
<3
>3
Level 3 ให้บริการที่เกินความคาดหวัง แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายามอย่างมาก
Obj.
ให้บริการเกินความคาดหวัง
KPI
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
Target ระดับความพึงพอใจ
0
1
<3.5
≥3.5
Level 4 เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้
Obj.
เข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ
KPI
ระดับความพึงพอใจในการให้บริการ
Target ระดับความพึงพอใจ
0
1
<4
>4
Level 5 ให้บริการที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่ผู้รับบริการ
Obj.
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการหรือขั้นตอนการให้บริการเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการ
KPI
จานวนกิจกรรม/ชิ้นงาน/บริการ ที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประโยชน์กับผู้ใช้บริการ (รายบุคคล)
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
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C5 ชื่อสมรรถนะ : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation - ACH)
Level 1 แสดงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี
Obj.
1. ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา หรือ
2. การส่งรายงานประจาเดือนตรงตามเวลา
KPI
มีการบันทึกใน e-Portfolio และรายงานประจาเดือน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 2 สามารถทางานได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Obj.
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
KPI
จานวนการปฏิบัติงานเสร็จตามกาหนดเวลา
Target ร้อยละ
0
1
< 80
> 80
Level 3 สามารถปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Obj.
ปรับปรุงวิธีการทางานให้ดีขึ้น หรือเสนอวิธีการทางานใหม่ที่คาดว่าจะทางานให้ดีขึ้น
KPI
จานวนกิจกรรม/ชิ้นงาน/บริการ ที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประโยชน์กับผู้ใช้บริการ (รายบุคคล)
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 4 สามารถกาหนดเป้าหมาย รวมทั้งพัฒนางาน เพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่นหรือแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
Obj.
พัฒนาระบบ ขั้นตอน วิธีการทางานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น หรือแตกต่าง ไม่เคยมีผู้ใดทาได้มาก่อน
ในหน่วยงานของตนเอง
KPI
จัดทาข้อเสนอแนะแนวทาง ขั้นตอนการดาเนินงาน โดยสรุปในรายงาน e-monthly report
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 กล้าตัดสินใจ แม้ว่าการตัดสินใจนั้นจะมีความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
Obj.
บริหารจัดการและทุ่มเทเวลา เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงาน
KPI
ร้อยละความสาเร็จในการแก้ไขปัญหา
Target ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาจากรายงานประจาเดือน อย่างน้อยร้อยละ 80
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สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competency)
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
F1 ชื่อสมรรถนะ : ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
Level 1 เข้าใจโครงสร้างองค์กร
Obj.
เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเอง
KPI
จานวนครั้งที่ไม่ทาตามระเบียบปฏิบัติ (PM) และขั้นตอนการดาเนินงาน (WI) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 2 เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เป็นทางการ
Obj.
เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เป็นทางการในแง่ของประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
และนาความเข้าใจนี้มาใช้ประโยชน์โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
KPI
จานวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติงานเป็นไปตามลาดับสายงานการบังคับบัญชา
Target มี
0
1
>2
<2
Level 3 เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
Obj.
การให้ความร่วมมือด้านทางานและกิจกรรม (Teamwork)
KPI
จานวนครั้งที่ไม่เข้าร่วม/ไม่ให้ความร่วมมือ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
Target มี
0
1
>2
<2
Level 4 เข้าใจความสัมพันธ์ของผู้มีบทบาทสาคัญในองค์กร
Obj.
รับรู้และเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอานาจของผู้มีบทบาทสาคัญในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการผลักดัน
ภารกิจตามหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิผล
KPI
จานวนการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 เข้าใจสาเหตุพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กร
Obj.
เข้าใจพื้นฐานของพฤติกรรมองค์กรในหน่วยงานของตนและของภาครัฐโดยรวมตลอดจนปัญหาและ
โอกาสที่มีอยู่ และนาความเข้าใจนี้มาขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในส่วนที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่อย่าง
เป็นระบบ
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KPI
Target

จานวนการปรับปรุงแผนการดาเนินการที่สอดคล้องและรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
มี
0
1
ไม่มี
มี
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F2 ชื่อสมรรถนะ : การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น (Caring Other)
Level 1 ใส่ให้ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่น
Obj.
สนับสนุนให้ผู้อื่นพัฒนาศักยภาพ
KPI
จานวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ภาพรวมของงาน)
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 2 สอนหรือให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาให้ผู้อื่นมีศักยภาพหรือมีสุขภาวะทั้งทางปัญญา ร่างกาย จิตใจหรือทัศนคติที่ดี
Obj.
KPI
Target

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือชี้แนะแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อื่น
จานวนครั้งที่แนะนาหรือให้คาปรึกษาให้แก่ผู้อื่นเพื่อการพัฒนาตนเอง
มี
0
1
ไม่มี
มี

Level 3 มีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาผู้อื่น
Obj.
ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือประสบการณ์เพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดและ
เรียนรู้วิธีพัฒนาศักยภาพหรือ ทัศนคติที่ดี
KPI
จานวนการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดและเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพแก่เพื่อนร่วมงาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 4 ติดตามและให้คาติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Obj.
ติดตามและให้คาติชมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
KPI
มีแผนในการพัฒนาศักยภาพแก่เพื่อนร่วมงานที่ต่อยอดจากกิจกรรมครั้งก่อน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 มุ่งเน้นการพัฒนาจากรากของปัญหา หรือความต้องการที่แท้จริง
Obj.
ค้นคว้าสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาศักยภาพ สุขภาวะ หรือทัศนคติที่ดี ซึ่งตรงกับปัญหา
หรือความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น
KPI
จานวนการเสนอวิธีหรือขั้นตอนการให้บริการที่ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
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F3 ชื่อสมรรถนะ : การดาเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
Level 1 รู้จักการวางแผนการทางานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
Obj.
รู้จักประเมินปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และลงมือหาวิธีแก้ไขโดยไม่รอช้า
KPI
มีแผนปฏิบัติงานและกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 2 จัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤต
Obj.
การจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุวิกฤต
KPI
จานวนครั้งที่มีการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสาเร็จ
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 3 เตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะสั้น
Obj.
มีการวางแผนคาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะสั้นกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
KPI
มีการวางแผนและคาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า 3 เดือน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 4 เตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว
Obj.
มีการวางแผนคาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหา
KPI
มีการวางแผนและคาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 เตรียมการล่วงหน้า เพื่อสร้างโอกาส และริเริ่มสร้างสรรค์ทางออกที่หลากหลาย
Obj.
มีการวางแผนคาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างโอกาส หรือหลีกเลี่ยงปัญหาระยะ 12 เดือน
กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
KPI
มีการวางแผนและคาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า มากกว่า 12 เดือนข้างหน้า
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
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F4 ชื่อสมรรถนะ : การสร้างสัมพันธภาพ (Relationship Building)
Level 1 สร้างและรักษาการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
Obj.
สร้างและรักษาการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
KPI
มีข้อมูลการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในงาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 2 สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างใกล้ชิด
Obj.
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีที่เกี่ยวข้องกับงาน
KPI
เข้าร่วมกิจกรรมของกอง/ กิจกรรมของงาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 3 สร้างและรักษาการติดต่อสัมพันธ์ทางสังคม
Obj.
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในวงกว้างเพื่อประโยชน์ในงาน
KPI
เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยหรือชุมชน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 4 สร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ฉันท์มิตร
Obj.
สร้างหรือรักษามิตรภาพระหว่างงานภายในองค์กร
KPI
มีการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างงานภายในองค์กร
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 รักษาความสัมพันธ์ฉันท์มิตรในระยะยาว
Obj.
รักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาวถึงแม้จะไม่มีการติดต่อเกี่ยวกับงานก็ยังมีการปฏิสัมพันธ์กันอยู่
KPI
ความสม่าเสมอในการรักษาสัมพันธภาพ
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
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F5 ชื่อสมรรถนะ : การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน (Concern for Order)
Level 1 ตั้งใจทางานให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติหรือกฎ ระเบียบ
Obj.
ตั้งใจทางานให้ถูกต้องตามแนวปฏิบัติหรือกฎ ระเบียบ
KPI
จานวนครั้งที่ทางานผิดพลาดซ้าเดิม
Target 2 ครั้ง/ 6 เดือน
0
1
≥2 ครั้ง
<2ครั้ง
Level 2 ตรวจทานความถูกต้องของงานที่ตนรับผิดชอบ
Obj.
ตรวจทานความละเอียดรอบครอบเพื่อให้งานมีคุณภาพ
KPI
จานวนครั้งของงานที่ต้องแก้ไขหลังจากสิ้นกระบวนการแล้ว
Target ร้อยละ 10
0
1
>10
<10
Level 3 ดูแลความถูกต้องของงานทั้งของตนเองและผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
Obj.
ตรวจสอบความถูกต้องของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
KPI
มีการประชุมหรือมีการส่งงานให้แก่เพื่อนร่วมงานทวนสอบ
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 4 ตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงคุณภาพของข้อมูลหรือโครงการ
Obj.
ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
KPI
รายงานความคืบหน้าของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 พัฒนาระบบการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนงาน
Obj.
พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล
KPI
มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ เพื่อความถูกต้องตามขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพของข้อมูล
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
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สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency)
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
M1 ชื่อสมรรถนะ : ความสามารถในการนาพาองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Leader ship - LED)
Level 1 ดาเนินการประชุมได้ดีและแจ้งข่าวสารความเป็นไปโดยตลอด
Obj.
มีการดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามวาระ วัตถุประสงค์ และเวลา ตลอดจนมอบหมายงาน มีการแจ้ง
ข่าวสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบหรือตัดสินใจ และสามารถอธิบายเหตุผลในการตัดสินใจให้ผู้ที่
เกีย่ วข้องทราบ
KPI
มีการจัดประชุมภายในงาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 2 เป็นผู้นาในการทางานของกลุ่มและใช้อานาจอย่างยุติธรรม
Obj.
กาหนดเป้าหมาย ทิศทางที่ชัดเจน เลือกคนให้เหมาะสมกับงาน สร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
และปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมด้วยความยุติธรรม
KPI
มีการรับฟังความเห็นของผู้อื่นอย่างสม่าเสมอ
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 3 ให้การดูแลและช่วยเหลือทีมงาน
Obj.
เป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน จัดหาบุคลากร ทรัพยากร หรือข้อมูลที่สาคัญมาให้ทีมงาน
KPI
มีความสม่าเสมอในการเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือทีมงาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 4 ประพฤติตนสมกับเป็นผู้นา
Obj.
กาหนดธรรมเนียมปฏิบัติ หรือประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
KPI
มีความเป็นผู้นาในการสร้างแรงจูงใจและสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 5 นาทีมงานให้ก้าวไปสู่พันธกิจของมหาวิทยาลัย
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Obj.
KPI
Target

สามารถรวมใจและส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจให้ทีมงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจให้สาเร็จ
ลุล่วง เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และมีวิสัยทัศน์ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
สามารถทาให้ผู้อื่นเข้าใจการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น และมีการวางแผนงานที่ดีเพื่อรับการปรับเปลี่ยน
มี
0
1
ไม่มี
มี
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M2 ชื่อสมรรถนะ : ทักษะในการบริหาร (Skills in Management and Administration)
Level 1 เข้าใจแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยและกอง
Obj.
มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี เข้าใจและสามารถประยุกต์สร้างกล
ยุทธ์ต่างๆ สร้างแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมีการ
ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ อย่างรายรื่น
KPI
มีการสร้างแผนปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุตามพันธกิจ เป้าหมายขององค์กร
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 2 สามารถกระตุ้น และให้ข้อแนะนาหรือใช้เครื่องมือต่างๆ ในการบริหารงาน
Obj.
ดาเนินการกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ช่วยบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสม สามารถให้ข้อแนะนา แนวทางวิธีการ และแหล่องข้อมูล ในการบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานอันมีผลทาให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผลลัพธ์และผลผลิต สามารถ
เชื่อมโยง ประยุกต์ข้อมูล สถานการณ์ให้สัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
KPI
มีความสม่าเสมอในการให้ข้อแนะนา แนวทาง วิธีการหรือแหล่งข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 3 สามารถสร้างแรงบันดาลใจพร้อมมีข้อแนะนาคาอธิบายวิธีการตลอดจนการจัดการข้อมูล หรือ
สถานการณ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้ง่ายขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
Obj.
สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนมุ่งงาน ฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงเพื่อการดาเนินงานไปได้ สามารถอธิบาย
ข้อมูล เสนอแนะวิธีการและแนวทางการจัดการหรือสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ง่ายขึ้นและทุกคน
เข้าใจได้ สามารถสังเคราะห์ข้อมูล สรุปแนวคิด ทฤษฏี
KPI
มีความสามารถในการให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน และสามารถสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ทุกคนได้เป็นอย่างดี
Target มี
0
1
ไม่มี
มี
Level 4 สามารถบริหารจัดการตามอานาจหน้าที่ พร้อมตรวจสอบผลการดาเนินงาน
Obj.
มีการดาเนินงานตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มอบหมายการดาเนินการบางส่วน ให้ผู้อื่นหรือ
ผู้มีอานาจรองลงมาดาเนินการแทนได้ เพื่อประสิทธิภาพการดาเนินงาน มีการกาหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ หน้าที่ราชการไว้เป็นมาตรฐาน สามารถติดตาม ควบคุม ตรวจสอบได้
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KPI
Target

มีการมอบหมายการดาเนินการบางส่วนให้ผู้อื่น หรือผู้มีอานาจรองลงมาดาเนินการแทนได้เพื่อ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และตั้งใจพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพ
มี
0
1
ไม่มี
มี

Level 5 สามารถแก้ไขปัญหาหรือจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยและของระบบราชการ พร้อมจัดอบรมเพื่อการ
สร้างเสริมสมรรถนะ
Obj.
มีความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงโครงสร้างมหาวิทยาลัย การบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ นโยบาย
และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ มีความเข้าใจและมีสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลในมหาวิทยาลัย รับรู้ว่าผู้ใดมีอานาจตัดสินใจในระดับต่างๆ นามาใช้ประโยชน์เพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
KPI
มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติงานว่ามีความเกี่ยวโยงกับ
หน้าที่ความรับผิ ดชอบขององค์กรอย่างไร สามารถนาประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการกาหนด
กลยุ ทธ์ขององค์กร และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ได้
Target มี
0
1
ไม่มี
มี

60

ภาคผนวก
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ลาดับ

โครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2558
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชื่อโครงการ
ระยะเวลา
ดาเนินการ

1. โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
1.1 โครงการจัดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.2 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558
1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิตด้านคอมพิวเตอร์
1.3 โครงการประกวด NU Mail Service Clip
1.4 โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาหรับการสอบแข่งขัน Microsoft Office
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
3.1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
4. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
4.1 โครงการสัมมนาการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในอนาคต
4.2 โครงการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศึกษาทั่วไป
5. โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร
5.1 โครงการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
5.2 โครงการสานักงานสีเขียว

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบหลัก

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

50,000 ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์

ต.ค. 57 – ก.ย. 58
ม.ค. – ก.ย. 58
ม.ค. – เม.ย. 58
ม.ค. – ก.ค. 58

51,800
10,000
28,000

สุเมธ ขวัญเมือง
จินตนา ชัยรัตนศักดิ์
ธงชัย วิไลวิทย์
จินตนา ชัยรัตนศักดิ์

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

-

นันทวรรณ ประภักรางกูล

ต.ค. 57 – ก.ย. 58

-

นันทวรรณ ประภักรางกูล

ต.ค. 57 – ก.ย. 58
ต.ค. 57 – ก.ย. 58

16,000 ปริญญา ตากล้า
สิงห์อดุล สมพมิตร

ต.ค. 57 – ก.ย. 58
ต.ค. 57 – ก.ย. 58

-

สุเมธ ขวัญเมือง
สิงห์อดุล สมพมิตร
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

6. โครงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
6.1 โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
7. โครงการบริหารพัฒนาบุคลากร
7.1 โครงการพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. 57 – ก.ย. 58
ม.ค. – ส.ค. 58

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบหลัก

30,000 ดนุวัศ ภาชนะพรรณ์
150,000 จินดารัตน์ สุขแก้ว
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