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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ได้
กาหนดกรอบการพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นความท้าทายเป็นความท้าทายทั้งในด้านการวางแผนและ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) เนื่องจากเทคโนโลยีมีส่วน
สาคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย และเพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ ตั้งไว้ “เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ” ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
รวมทั้งการวิจั ย และพัฒ นาที่ตอบสนองนโยบายของรัฐ บาลในการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้
สั งคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy หรือ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่ อนด้ว ยนวัตกรรม" เพื่อให้ ประเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการนาเข้า และเป็นสังคมที่แบ่งปัน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความทันสมัย
และมีความสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต นานวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีที่มี ค วาม
ทัน สมัย มาใช้งาน เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ และบริการสารสนเทศที่เพิ่มขีดความสามารถ อันจะนาไปสู่การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ารวมทั้งความสามารถพัฒนาคุณภาพบริการที่ดีให้กับนิสิตและบุคลากร
เพื่อเพิ่มโอกาสและช่วยพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนเรศวรพัฒนาไปสู่ระบบการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) รองรับการศึกษาระบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC)
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ได้ทุกที่ทุกเวลา และใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัย 4.0
นายธนวัฒน์ พูลเขตนคร
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการ
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยรองรับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
สามารถใช้สารสนเทศและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในคราวประชุมครั้งที่ 93
(10/2543) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและควบคุม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น ณ กองแผนงาน อาคารสานักงานอธิการบดี เพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้นโยบาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกล่าว
ต่อมา พ.ศ. 2544 ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ขยายตัวรองรับการ
เติบโตของมหาวิทยาลัย ได้ย้ายที่ทาการมายังอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่
20 สิ งหาคม 2545 และในคราวประชุมครั้งที่ 144 (5/2552) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552 และครั้งที่ 145
(6/2552) เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2555 วันที่ 20 มีนาคม 2555
มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และในคราวประชุมครั้งที่ 207 (5/2558)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (สานักงานอธิการบดี) กอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้แบ่งส่วนงานภายใน ดังนี้

งานบริการ
คอมพิวเตอร์และสื่อการสอน

งานบริหารทรัพย์สิน
งานระบบเครือข่าย
1.
2.
3.
4.

งานระบบสารสนเทศ

งานบริหารทรัพย์สิน
งานระบบเครือข่าย
งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
งานระบบสารสนเทศ
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ปฏิญญากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิสัยทัศน์

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ของประชาคม

ปณิธาน

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย เพื่อเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พันธกิจ
1. ทาหน้าที่พัฒนา ดูแลรักษาระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ทาหน้าที่จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
3. ทาหน้าที่บริหารจัดการและให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี
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
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บริบทการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีความ
ทันสมัยและมีความสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต
โดยใช้เทคโนโลยี เป็ น ฐาน (ICT-based University) ในการขับเคลื่ อ นการพัฒนามหาวิ ทยาลั ย ให้ บรรลุ ต าม
วิสั ย ทัศน์ ของมหาวิทยาลั ย ที่กาหนดไว้ ตามแผนพัฒ นามหาวิทยาลั ยนเรศวรในระยะ 10 ปี (2560 -2569)
ครอบคลุมการใช้งานครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเป็นระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารแบบรวมศู นย์
(Unified Communications) ที่สามารถรองรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนา
ไปสู่ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) รองรับการศึกษาระบบเปิด (Massive Open
Online Course : MOOC) เพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต (Lifelong Learning) ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ทุ ก อุ ป กรณ์
Internet of Things (IoT) มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 ผ่ านระบบเครือข่ายมีที่
ความเร็วสูง Gigabit Ethernet และเพื่อให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่
จะเกิดขึ้น ในอนาคต (Digital Disruption) โดยการนาเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้
เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัย 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการดาเนินงานและการบริหารจัดการเป็นแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ และให้
บุคลากรมีส่วนร่วมคิดและทาอย่างสร้างสรรค์ เน้นการทางานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. เพื่อมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มี
ความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นกาลังสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร
3. เพื่อให้มีบริ การด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นบริการที่มี ความ
สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน โดยนาข้อมูลสถิติการใช้งาน มาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพใน
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
4. เพื่อการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งาน ปรับปรุงให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ มีความเชื่อถือได้ของระบบ (Reliability) มีระบบสารอง (Redundancy) คานึงถึงช่วงเวลาที่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Uptime)
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5. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทาวิจัยสถาบัน นานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้งาน เพื่อ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ และบริการสารสนเทศที่เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0
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แนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต (4 Trends)
(1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง และการประเมินผลที่เพิ่มขึ้น (Big Data)
มีแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลเดียว สามารถช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงาน ลด
ความซ้าซ้อน และความขัดแย้งกันของข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUMIS) ที่
มีความสมบูรณ์ของข้อมูล ครอบคลุมทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา และช่วยเพิ่มศักยภาพการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ
Business Intelligence (BI) ให้แก่มหาวิทยาลัยได้ในอนาคต
(2) การใช้งานบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
การหลอมรวมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Convergence) ของข้ อ มู ล สื่ อ อุ ป กรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งบริการที่มีอยู่เดิม พัฒนาไปเป็นเทคโนโลยี
และบริ ก ารในรู ป แบบการสื่ อ สารแบบรวมศู น ย์ (Single point Communication)
สามารถรองรับการสื่อสารที่ใช้งานได้ครบทุกรูปแบบ (Unified Communication) ตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud
Computing)
(3) การเชื่อมโยงระหว่างกันผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Things)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยที่มี ความ
มั่นคง ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงผ่านอินเทอร์เน็ต จากทุกที่ ทุกเวลา
ทุกอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถรองรับการใช้
งาน IPv6 และสามารถรองกับการใช้งานทั้งข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ และโทรศัพท์ VoIP
ผ่านระบบเครือข่ายมีที่ความเร็วสูง Gigabit Ethernet ผ่านโพรโทคอลการสื่อสารทั้ง
แบบมีสาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN)
(4) การศึกษาระบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC)
มีบริการการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ที่ผู้เรียนจานวนมากสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีทั้งสื่อวิดีโอ หนังสือ แบบฝึกหัด มีพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รองรับการปฏิวัติระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่ต่อยอดจากระบบอีเลินนิ่ ง
(e-Learning) ซึ่งยังมีข้อจากัดเป็นการเรียนการสอนแบบกลุ่ม และเพื่อเป็นการเตรียมแผน
รองรับกับจานวนนิสิตที่มีแนวโน้นลดลง เนื่องจากระเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society) อย่างเต็มตัว อัตราการเกิดของประชากรไทยนั้นลดลงมาก ดังนั้น มหาวิทยาลัย
นเรศวร จะต้ องเตรี ยมระบบการศึ กษาระบบเปิ ด (Massive Open Online Course :
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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MOOC) เพื่อรองรับการก้าวสู่ “การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ” ปรับตัวด้วยการเปิดรับ
นิสิตต่างชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้น และไม่จากัดอายุ หรือขอบเขตทางกายภาพ โดยหลักสูตรที่
เรียนผ่านระบบเปิด (MOOC) อาจเป็นการเรียนในระบบ หรือนอกระบบ หรือตามความ
สนใจของผู้เรียนได้ทั้งสิ้น เป็นการขยายโอกาสด้านการศึกษาและช่วยลดความเหลื่อมล้า
ของสังคมในด้านต่างๆ ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)
จากแนวโน้ มการพั ฒ นาด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งส าคั ญต่ อการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ “เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม
พร้ อมก้ าวสู่ การเป็ นมหาวิ ทยาลั ยนานาชาติ ” จึ งได้ วางกรอบนโยบายการพั ฒ นาของกองบริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
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กรอบนโยบายการพัฒนาของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 ด้าน มีดังนี้
1) นโยบายด้านการบริหารจัดการ
นโยบายด้านการดาเนินงานและการบริหารจัดการเป็นแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็น
สาคัญ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมคิดและทาอย่างสร้างสรรค์ เน้นการทางานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนี้
แผนงาน
1.1) มีคณะกรรมการดาเนินงานประจากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงาน
1.2) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนปฏิบัติการประจาปี
1.3) บริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
งบประมาณ
1.4) มีคณะกรรมการดาเนินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจากองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
1.5) จัดทารายละเอียดประประมาณการค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ
1.6) มีแผนงานการเบิกจ่ายและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
1.7) มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและงบประมาณ
1.8) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากค่าลงทะเบียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากนิสิตแต่ละชั้นปี
คนละ 2,000 บาท/ปี ซึ่งประมาณการรายรับอยู่ที่ 37 ล้านบาทโดยประมาณ
1.9) มีระบบการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยยึดหลักเกณฑ์และ
ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.10) ติดตาม ตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด
1.11) มีการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในรูปแบบของรายงานเสนอมหาวิทยาลัย และการ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
ทรัพยากรบุคลากร
1.12) มีคณะกรรมการอานวยการความรู้ประจากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.13) กาหนดภาระงาน (Job Description) ตรงตามตาแหน่งงานของบุคลากร
1.14) ดาเนินการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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1.15) สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส่งเข้า
รับการอบรมและสัมมนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีงบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท/ปี
1.16) พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุ คคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถ มีความรอบรู้ มีทักษะในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
1.17) จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรเป็นประจาทุกปี
1.18) ดาเนินการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.19) ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร
1.20) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ
1.21) จัดให้มีการประชุมบุคลากรอย่างสม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้/แนะนา/เสนอแนวความคิด/รับฟังความคิดเห็น/และแก้ไขปัญหา
1.22) มีกลไกสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร
1.23) ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงาน
แบ่งเป็น ค่าครองชีพ 1% กลยุทธ์ 1% ผลงานคะแนนประเมิน 1%
1.24) ประเมินผู้บริหารทุกระดับ (ผู้อานวยการ หัวหน้างาน)
1.25) ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานและมีความพร้อมในการปรับตัว
ให้ ทัน เทคโนโลยี ส ารสนเทศ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ ใช้ บริ การได้ อ ย่ า งมี
คุณภาพ
1.26) จัดให้มีบุคลากรดีเด่นประจาปี เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
อาคารสถานที่
1.27) จัดทาแผนระงับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งดูแลการบารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความสาคัญเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
1.28) จัดให้มีการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน โดยเฉพาะการซ้อมดับเพลิงหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.29) มีการควบคุมดูแลและรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบการจ่ายน้าประปา
ระบบไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าส ารอง (Generator) ระบบเครื่ องปรั บอากาศ ระบบรั กษาความ
ปลอดภัย ระบบลิฟต์ ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบดับเพลิง และที่ทิ้งขยะ
1.30) ควบคุมคุณภาพของสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกอาคาร ที่เกี่ยวกับปริมาณ
ความเข้มของแสงสว่างและการดาเนินกิจกรรมที่ไม่ทาให้เกิดเสียงรบกวนสาหรับปฏิบัติงาน
1.31) จัดทาประกันภัยอาคาร ซึ่งประเมินทรัพย์สินที่เอาประกันภัยทั้งสิ้นรวม 356,200,000 บาท
สานักงานสีเขียว (Green Office)
1.32) มีคณะกรรมการดาเนิ นงานส านักงานสี เขียว (Green Office) ประจากองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของ
การประหยัดพลังงาน
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1.33) พัฒนาประสิทธิภาพการทางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และประหยัดพลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาองค์กร ยกระดับหน่วยงานให้ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม และสนองต่อนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการจัดทาโครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) โดยการนาเกณฑ์สานักงาน
สีเขียวมาใช้เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2) นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มี
ความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต และเป็นสิ่งสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

บริการระบบเครือข่าย
2.1) มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถรองรับผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า
30,000 คน และรองรับการใช้งานของอุปกรณ์สื่อสาร (Computer, Smart Phone, Tablet
) ที่ใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ประมาณ 45,000 เครื่อง ซึ่งใน
อนาคตมีความจาเป็นจะต้องขยายช่องทางในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านลิงค์ต่างประเทศ
มากยิ่งขึ้น (Bandwidth International)
2.2) มีร ะบบเครื อข่ายคอมพิว เตอร์ทั้งแบบมีสาย (LAN) และแบบไร้ส าย (Wireless LAN) มีที่
ความเร็วสูง สามารถรองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เป็นแบบ Gigabit Ethernet
2.3) มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามมั่ น คง
ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึงผ่านอินเทอร์เน็ต จากทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
Internet of Things (IoT) มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถรองรับการใช้งาน IPv6
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2.4) มีความพร้ อมรองรั บ การนาอุปกรณ์ด้ว ยตนเอง (Bring Your Own Device : BYOD) โดย
ผู้ใช้งานสามารถนาอุปกรณ์สื่อสาร (Computer, Smart Phone, Tablet) ของตัวเองมาใช้
งานในมหาวิ ท ยาลั ย และใช้ อุ ป กรณ์ สื่ อ สารดั ง กล่ า วเพื่ อ ใช้ ท รั พ ยากรที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารของ
มหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) ดังนั้น ในการปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์สื่อการสอน จะต้องรองรับกับเทรนด์เหล่านี้เป็นอย่างดี
2.5) มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร มุ่งเน้นการนา
เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
ก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัย 4.0
2.6) มี ร ะบบการสื่ อ สารแบบรวมศู น ย์ (Single point Communication) สามารถรองรั บ การ
สื่อสารที่ใช้งานได้ครบทุกรูปแบบ (Unified Communication) ทั้งข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ
และโทรศัพท์ VoIP โดยสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้จากส่วนกลาง ซึ่งมีความ
คุ้มค่าและช่วยประหยัดงบประมาณได้ในระยะยาว และยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้
อย่างเป็นระบบ ทั้งส่วนของงบประมาณ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.7) ปรับปรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปสู่ระบบ Server Consolidation ด้วยเวอร์ชวล
ไลเซชั่นเทคโนโลยี (Virtualization Technology)
2.8) พัฒนาระบบเครื่องแม่ข่ายบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
บริการระบบสารสนเทศ
2.9) มีแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลเดียว สามารถช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงาน ลดความซ้าซ้อน
และความขัดแย้งกัน ของข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมโยงการทางานเข้า
ด้ ว ยกั น (Interoperability) ให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ยงาน เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUMIS) ที่มีความ
สมบู ร ณ์ ข องข้ อ มู ล ครอบคลุ ม ทุ ก พั น ธกิ จ หลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
2.10) มีระบบสารสนเทศสาหรั บการบริหารจัดการและบริการทุกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดั บ คุ ณภาพบริ การข้ อ มู ล สถิติ แ ละสารสนเทศที่ มี คุณ ภาพ และนามาใช้ ใ นการ
วางแผนและตัดสินใจได้
2.11) มีระบบสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ Business Intelligence (BI)
2.12) สงเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสถานะ
มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Innovation University)
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2.13) เว็บมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ
ติดอันดับใน 200 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในเอเชีย จากการจัดอันดับ "Webometrics
Ranking of World Universities"
บริการสื่อการสอน
2.14) มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้เป็นตัวกระตุ้นในการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ Technology-driven Learning เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียน หรือใช้ทบทวนเนื้อหาภายหลังจากที่เรียนเสร็จแล้ว ด้วยตนเอง
ได้อย่างสะดวก เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Learning anytime-anywhere)
2.15) สามารถรองรับระบบการศึกษาระบบเปิด MOOC : Massive Open Online Course ที่นิสิต
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Learning anytime-anywhere)
2.16) มีระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เป็นการสร้างบรรยากาศของห้องเรียนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill)
2.17) พัฒนาระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน (ICT-based Learning)
2.18) มีเครื่ องมื อและอุป กรณ์ส าหรั บผลิ ตสื่ อ มัล ติมี เดี ยที่ มี คุ ณภาพ มีบริการห้ องสตูดิโ อ ห้ อ ง
บั น ทึ ก เสี ย งและห้ อ งตั ด ต่ อ แบบครบวงจร และมี ร ะบบการประชุ ม ทางไกล ( Tele
Conference) ที่มีความทันสมัย
2.19) สร้ างเครื อข่ายความร่ ว มมือ ในการพัฒ นาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้
2.20) ส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.21) จัดหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
2.22) จัดสรรเงินอุดหนุนสวัสดิการค่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรสายวิชาการ
2.23) มีบริการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
2.24) จัดหาและจัดสรรระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน Virtual Desktop Infrastructure (VDI) ที่
เข้ ามาช่ วยในการปรั บปรุ งเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ของผู้ ใช้ งาน ท าให้ อุ ปกรณ์ (Hardware) มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น แทนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทนเครื่องเดิม
การพัฒนาศักยภาพ
2.24) มี ร ะบบแหล่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สู่ ก ารเป็ น องค์ ก รการเรี ย นรู้ ส าหรั บ บุ ค ลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร (NULO)
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2.25) มีหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากร ให้สามารถนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.26) พั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ ให้ มี ค วามเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะในด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ให้เกิดระบบการผลิตและการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลายและมี
ความทันสมัย และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่
เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (The best place to
live, to work and to study)
2.27) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความรู้และพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ที่มีรูปแบบหลากหลายและมีความทันสมัย เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.28) พัฒนานิสิต ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
2.29) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีวิชาชีพทางด้านการพัฒนาโปรแกรม (Programmer) ให้มี
ความเชี่ย วชาญในด้านการพัฒ นาระบบสารสนเทศในรูป แบบ Windows Application,
Web Application และ Mobile Application
2.30) เป็นศูนย์ทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.30.1) ศู น ย์ ท ดสอบวั ด ความรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ส าหรั บ นิ สิ ต
มหาวิทยาลัยนเรศวร (ICT Exam)
2.30.2) ศู น ย์ ท ดสอบดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (E-Testing) ของสถาบั น ทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2.30.3) ศูนย์สอบวัดมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
3) นโยบายด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นบริการที่มีความสะดวก
รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน โดยนาข้อมูลสถิติการใช้งาน มาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดังนี้
บริการผู้ใช้งาน
3.1) บริ การพื้น ฐานส าหรั บ ผู้ ใช้งาน Account NU-NET เพื่อการเข้ าใช้ งานในระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย (NU-NET) สาหรับสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (internet)
และเข้าใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย (intranet)
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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3.2) สามารถนา Account NU-NET สาหรับใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายของสมาชิก
eduroam โดยในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยที่เป็ นสมาชิกจานวน 61 สถาบัน และสามารถ
ใช้งานในสถาบันการศึกษาต่างประเทศทั่วโลก
3.3) ส่ งเสริ มให้ คาปรึ กษาและบริการความรู้และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ
บริการสารสนเทศ
3.4) มีซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ให้บริการนิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
3.5) มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) เพื่อรวบรวมบริการต่างๆ มาไว้
ด้วยกันในจุดเดียว
3.6) มีระบบการพิสูจน์ตัวตน Single Sign On (SSO) ที่สามารถเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่ างๆ
ของมหาวิทยาลัยได้โดยการพิสูจน์ตัวตนเพียงครั้งเดียว
3.7) บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ของสานักหอสมุด
3.8) บริ ก ารจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นระบบ Cloud Computing (Microsoft Office365,
Google G Suite for Education) ภายใต้ชื่อโดเมน @nu.ac.th
บริการทรัพยากร
3.9) ให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับการจัดงาน
กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
3.10) บริ การห้ องสื บ ค้น สารสนเทศ ห้ องประชุมกลุ่ มย่อย และห้ องฝึ กอบรมคอมพิว เตอร์ ห้ อง
ประชุมสัมมนา ห้องสตูดิโอ ห้องบันทึกเสียง และห้องตัดต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
3.11) สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในการให้บริการของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.11.1) การให้บริการด้านระบบเครือข่าย
3.11.2) การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
3.11.3) การให้บริการด้านฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
3.11.4) การให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.11.5) การให้บริการด้านอาคารสถานที่
3.12) ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5
การประชาสัมพันธ์
3.13) มีคณะกรรมการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ ประจากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการประสานงานหน่วยงานภายใน ด้านการจัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์
3.14) มีแผนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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3.15) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย บริการวิชาการและการทานุศิลปวัฒนธรรม ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.16) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเว็บไซต์ของกองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
4) นโยบายบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งาน ปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
มีความเชื่อถือได้ของระบบ (Reliability) มีระบบสารอง (Redundancy) คานึงถึงช่วงเวลาที่สามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง (Uptime) ดังนี้
บารุงรักษาระบบเครือข่าย
4.1) บ ารุ งรั กษาและป้ องกัน (Preventive Maintenance) ลดข้อผิ ดพลาดการทางานอุ ป กรณ์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้พร้อ มใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ
4.2) ซ่ อ มแซมและแก้ ไ ขปั ญ หา (Corrective Maintenance) ทั น ที เ มื่ อ พบข้ อ ผิ ด พลาดเกิ ด ขึ้ น
สามารถแก้ไขอุป กรณ์ร ะบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์ของมหาวิทยาลั ยนเรศวร ให้ ส ามารถ
กลับมาใช้งานได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว
บารุงรักษาระบบระบบสารสนเทศ
4.3) บารุงรักษาระบบสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการและบริการต่างๆ ให้มีความทันสมัย
4.4) บารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
บารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5) ดูแลและซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.6) ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหา (Corrective Maintenance) ทันทีหากเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ชารุดหรือใช้การไม่ได้
บารุงรักษาอาคารสถานที่
4.7) ดูแลและบารุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ได้ แ ก่ ระบบการจ่ า ยน้ าประปา ระบบไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ า ส ารอง (Generator) ระบบ
เครื่องปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบลิฟต์ ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด
5) นโยบายด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ส่ง เสริม ให้บุค ลากรทาวิจัย สถาบัน นานวัต กรรมหรือ เทคโนโลยีที่มีค วามทัน สมัย มาใช้ง าน
เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ และบริการสารสนเทศที่เพิ่มขีดความสามารถ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน เพื่อ
พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
เพื่อให้บรรลุตามนโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคง ปลอดภัย
ทันสมัย พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการ
ดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี
(พ.ศ.2560-2569) กับ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

การกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระยะ
10 ปี (พ.ศ.2560-2569) มุ่งเน้ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้งในด้านการเรี ย นการสอน การวิจั ย การบริการวิช าการ และการบริห ารจั ด การได้ อ ย่า งมีประสิ ท ธิ ภ าพ
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ตอบสนองแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่ มหาวิทยาลัย 4.0 จึงได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 3
ก้าวสู่มหาวิทยาลัย 4.0
ที่ขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ระยะที่ 1
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้าน
เทคโนโลยี
1 ปี
สารสนเทศ

5 ปี
มหาวิทยาลัย 4.0

3 ปี
ระยะที่ 2
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

10 ปี
ระยะที่ 4
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ไปสู่ระบบการประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud
Computing)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอน
1. เตรียมการ
2. วิเคราะห์องค์กร
3. กาหนดเป้าหมายองค์กร

4. จัดทาแผนยุทธศาสตร์

5. ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์

6. ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ
7. ประเมินผล/KPI

-

-

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์
แต่งตั้งคณะทางาน / รวบรวมข้อมูลสาคัญ
ทบทวนแผนเดิม / วิเคราะห์ SWOT Analysis, ข้อมูล SAR
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม สมรรถนะหลัก
ภารกิจ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประชุมวิพากษ์รับฟังความคิดเห็น
วิเคราะห์ SWOT
ประชุมกาหนดภารกิจ / พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายและผู้รับผิดชอบ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหาร / หัวหน้างาน / บุคลากร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร CITCOMS
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติการประจาปี แผนปฏิบัติการที่สาคัญ บูรณาการใน
การงานประจา จัดสรรงบประมาณ
ติดตาม / ประเมินผล รายไตรมาส
สรุปรายงาน / ผลลัพธ์ รายหกเดือนและรายงานประจาปี
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)
งานบริหารทรัพย์สิน
จุดแข็ง
จุดอ่อน
1. มีคู่มือกระบวนการปฏิบัติงานแต่ละด้าน
1. การเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
2. มีเครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ มาช่วยในการ 2. ขาดการควบคุมคุณภาพการให้บริการ
ปฏิบัติงานทาให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรไม่กล้าสื่อสารกับต่างชาติ
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมแรงร่วมใจ
4. สภาพแวดล้อมในการทางานที่เป็นสัดส่วน ไม่แออัด
โอกาส
1. มีโอกาสในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีใหม่
สาหรับช่วยในการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังที่
จะขอความช่วยเหลือจากเราทาให้ได้เรียนรู้เรื่อง
ใหม่ๆเพิ่มขึ้น

อุปสรรค
1. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีไม่เพียงพอ
2. ระเบียบราชการทาให้การทางานไม่คล่อง เช่น
การเงินที่มีความต้องการที่จะใช้งบอย่างเร็วแต่
กระบวนการกว่าจะเบิกจ่ายต้องเป็นไปตาม
ขั้นตอน
3. บุคลากรของหน่วยงานไม่ตระหนักถึงขั้นตอนการ
ทางานของระบบราชการ
4. การบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยทา
ให้การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว และไม่เพียงพอต่อ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5. เครื่องถ่ายเอกสารส่วนกลางทาให้การปฏิบัติงาน
ติดขัดล่าช้า
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งานระบบเครือข่าย
1. แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
Strengths
- มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การเป็นลายลักษณ์อักษร
- มีนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
- มีประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN)
Opportunities
- ผู้บริการเล็งเห็นความสาคัญของการนา
เทคโนโลยีสามารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
Strengths
- อาคารติดถนนหลักของมหาวิทยาลัย หาง่าย
- มีระบบสาธารณูปโภคพร้อมให้บริการ
o ห้องให้บริการ
o Internet/WiFi (ใหม่)
o ระบบปรับอากาศ (ใหม่)
o ลิฟต์
- มีการบารุงรักษาตลอดปี
o ระบบปรับอากาศ
o ลิฟต์

Weaknesses
-

ไม่มีแผนระยะสั้น เนื่องจากเป็นเรื่องฉุกเฉิน
ไม่สามารถทาตามแผนระยะยาวได้ครบถ้วน
ไม่มีการทบทวนแผนฯ
ไม่มีการประเมินแผนฯ

Treats
- ข้อจากัดเรื่องงบประมาณ
- เมือ่ เทคโนโลยีเปลี่ยน อาจทาให้ไม่สามารถ
บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่จัดทาไว้แล้ว
- นโยบายรัฐบาลเปลี่ยน

Weaknesses
- ที่จอดรถไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
- แอร์ในห้อง Datacenter บางส่วนยังมีปัญหา
- ตึกเก่า
o ขอบยางหน้าต่างเก่า เมื่อฝนสาดทาให้น้ารั่ว
o ฝนตกน้าท่วม
o ห้องน้าไม่มีกระดาษชาระ
o ตู้น้าดื่มเก่า ไม่สะอาด
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Opportunities
- ต้อนรับผู้ดูงาน (ผอ.สานักงบฯ) เป็นหน้า
เป็นตาของมหาวิทยาลัย

3. พัสดุและครุภัณฑ์
Strengths
- มีเครื่องมือใช้งานเพียงพอต่อการใช้งาน
- มีแผนการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์
- ได้ของก่อนจ่ายเงินทีหลัง

Opportunities
- มีงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ทุกปี

Treats
- ไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
- ระบบกระแสไฟฟ้าหลัก (ของมหาวิทยาลัย/เครื่อง
ปั่นไฟฟ้า) ยังไม่มีความเสถียร

Weaknesses
- ครุภัณฑ์บางประเภท ใช้เกินอายุการใช้งาน เช่น
Switch, สาย LAN (ภายในตึก)
- เก้าอี้ทางาน ไม่เหมาะกับการทางาน (เก่าและชารุด)
- ไม่มีระบบฐานข้อมูลของพัสดุและครุภัณฑ์ของ
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (รายการ,รูป,จานวน,
สถานที่ติดตั้ง)
Treats
- มีงบประมาณไม่เพียงพอ
- ไม่สามารถหาครุภัณฑ์ทดแทนได้ทันตามต้องการ
(ครุภัณฑ์สารอง)

4. ระบบสารสนเทศเพื่อใช้การบริหารงานในองค์กร
Strengths
Weaknesses
- มีระบบสารสนเทศครบ
o E-mail
o E-doc
- มีนโยบายนาระบบสารสนเทศมาใช้
บริหารงานในองค์กร
Opportunities
- มีโอกาสได้ทดลองระบบสารสนเทศใหม่ๆ
(จาก นโยบาย,การไปดูงาน,การอบรม ฯลฯ)

- ยังไม่มีหน้า Portal แยกตามหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงาน
- ยังไม่มี Single Sign-On (ต้อง Login ทุกระบบ เพื่อ
ใช้งาน แทนที่จะ Login ครั้งเดียว ใช้ได้ทุกระบบ)

Treats
- ผู้ใช้งานเชื่อถือระบบสารสนเทศภายนอกมากว่า เช่น
E-mail

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

25

5. การให้บริการ
Strengths
- On-Site Service/Call/Team Viewer
- มีเจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการ
- Infrastructure ในการให้บริการ Internet
(LAN/WiFi) ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
Opportunities
- มีเทคโนโลยีใหม่ ก็จะมีบริการใหม่ๆ ให้
ผู้ใช้งานได้ก่อน
- มีเอกชนรวมลงทุน

Weaknesses
- Lync ยังใช้งานไม่ได้ (Sky for Business)
- หอพักยังมีปัญหาเรื่องระบบเครือข่าย (Rouge
DHCP, Attack)
- ไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- ขาดการติดตามการให้บริการ
Treats
- บริการเยอะขึ้น ความเสี่ยงที่จะเกิดจากให้บริการ
เพิ่มขึ้น
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1.
จุดอ่อน
1.

โอกาส
1.
2.

งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
จุดแข็ง
มีแผนยุทธศาสตร์ แต่ไม่ได้นามาประยุกต์ใช้ในการ
1. มีแผนยุทธศาสตร์เป็นลายลักษณ์อักษร
ทางานเชิงรุกเท่าที่ควร
2. แผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
4. มีช่องทางในการนาเสนอที่หลากหลาย
5. มีการประเมิน KPI ตามแผนยุทธศาสตร์
อุปสรรค
มหาวิทยาลัยให้โอกาสหน่วยงานในการนาเสนอ
1. กรอบระยะเวลาของรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ระดับประเทศ (2560 – 2569) เป็นระยะเวลาที่นาน
มีนโยบายการสนับสนุนในการนาเอาเทคโนโลยีเข้า
เกินสาหรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้กับการเรียนการสอน
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ
การเมือง มีการผันผวน ตลอดเวลา

2. ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
จุดอ่อน
1. มีการปรับปรุงสถานที่บริเวณโดยรอบอาคารทา
ให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง
2. ความชื่น น้ารั่ว และระบบระบายอากาศ ไม่ดีต่อ
สุขภาพ
โอกาส
1. มีความต้องการใช้ ห้อง Self Access ประชุม
กลุ่มย่อยสาหรับนิสิตติวและทางานกลุ่ม
2. หน่วยงานภายนอกมีความต้องการใช้บริการห้อง
ประชุมและอบรม
3. มีนโยบาย Green University

จุดแข็ง
1.
2.
3.
4.

มีพื้นที่เหลือภายในอาคาร
ระบบป้องกันภัยมีความพร้อม การประกันตึก
มีระบบสาธารณูปโภค ครบ
มีคนดูแลประจาในการแก้ไข

อุปสรรค
1. มีหนู ทาลายอุปกรณ์ภายใน สุขภาพ
2. มีหลายหน่วยงานทาให้ควบคุมการใช้งานอาคารยาก
ทั้งด้านเวลา ขยะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

27

3. พัสดุและครุภัณฑ์
จุดอ่อน
1. อุปกรณ์เครื่องมือเก่า ไม่ซับพอร์ตเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน (สตูดิโอ)
2. การสั่งซื้อหรือซ่อมด่วน ทาได้ยาก
โอกาส
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
พัฒนาระบบเครือข่ายและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2. มีระบบการเช่าเครื่องทาให้ไม่ต้องดูแลรักษาเอง

จุดแข็ง
1. มีครุภัณฑ์(คอมพิวเตอร์)พร้อมสาหรับการ
ให้บริการ
2. มีขั้นตอนที่ง่ายในการขออนุมัติซื้อพัสดุ
อุปสรรค
1. งบประมาณสาหรับการซ่อมบารุงครุภัณฑ์(เก่า) มี
อยู่อย่างจากัด
2. ครุภัณฑ์ในส่วนงานรับผิดชอบ มักโดนตัด
งบประมาณ
3. นโยบายให้เราดูแลซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์
เก่า แต่งบประมาณการซ่อมอยู่ที่หน่วยงาน ทาให้
เกิดปัญหาในการบริการ

4. ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานในองค์กร
จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์เพื่อ
1. มีระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
การปฏิบัติงานเฉพาะทาง
ดาเนินงาน
2. บุคลากรใช้ระบบสารสนเทศในการทางานเป็น
ประจา
3. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ และระบบเน็ตเวิร์ก พร้อมใน
การเข้าถึงระบบสารสนเทศ
4. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ
สารสนเทศคอยดูแลและแก้ไขปัญหา
โอกาส
อุปสรรค
1. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี
1. เป็นหน่วยงานที่ต้องทดลองใช้งานระบบ IT ซึง่
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้พัฒนาระบบสารสนเทศ
บางระบบมีความซับซ้อนในการใช้งาน หรือทาให้
เพื่อการทางาน
การทางานยุ่งยากขึ้น
3. เป็นหน่วยงานนาร่องในการใช้เกี่ยวกับงานด้าน IT
2. ควรคานึงถึงการใช้งาน เนื่องจากบางระบบไม่
ทาให้ได้ใช้ระบบใหม่ ๆ
เหมาะกับระบบสารสนเทศทั้งหมด
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5. การให้บริการ
จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. บุคลากรขาดความรู้ด้านภาษา หรือตัวแทนที่เก่ง
1. เป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้าน
ทางด้านภาษา
เทคโนโลยี
2. บุคลากรไม่สามารถทางานทดแทนไม่ได้เต็ม
2. บุคลากร มีความพร้อมในการให้บริการ
ประสิทธิภาพ
3. สถานที่จอดรถไม่เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ
4. ไม่มียานพาหนะในการให้บริการซ่อมบารุง
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ
โอกาส
อุปสรรค
1. มียุทธศาสตร์การให้ความสาคัญ ด้านความพึงพอใจ
1. นิสิต ไม่รักษาเวลาในการทางานภายในเวลา
ในการบริการ
ตามที่กาหนด

6.ทักษะ ความชานาญของบุคคลในงานที่ตัวเองรับผิดชอบ
จุดอ่อน
1. บุคลากรขาดความรู้ด้านภาษา หรือตัวแทนที่เก่ง
ทางด้านภาษา
โอกาส
1. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา

จุดแข็ง
1. บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองได้จากสื่อออนไลน์
อุปสรรค
1. นโยบายในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแต่ขาด
งบประมาณในการอบรม ดูงาน ด้านการพัฒนา
เทคโนโลยี

7.การพัฒนาบุคลากร / การมีส่วนร่วมของบุคลากร / การประเมินบุคลากร /การรับรู้ข้อมูลของบุคลากร /
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ / อัตราเงินเดือน
จุดอ่อน
จุดแข็ง
1. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์
1. มีการประเมินบุคลากรทุก 6 เดือน
ที่ควรจะได้รับ
2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ
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โอกาส
1. มีการต่อสัญญาว่าจ้างตามกาหนดเวลา
2. มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพและประกันสังคมให้กับ
บุคลากร

อุปสรรค
1. แหล่งที่มาของเงินเดือนไม่เท่ากัน ทาให้เกิดความ
เลื่อมล้า
2. พรบ. อุดมศึกษา ยังไม่ชัดเจน.

8.การควบคุมคุณภาพการให้บริการ
จุดอ่อน
1.มีข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ
2.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติทุกขั้นตอน
โอกาส
1. มีผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง

จุดแข็ง
1. มีการประเมินการให้บริการ
อุปสรรค
1. ระเบียบปฏิบัติในการซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์เก่า
ไม่สามารถอานวยความสะดวกกับผู้รับบริการ

9.คู่แข่งขันด้านการจัดอบรม
จุดอ่อน
1. ขาดซอฟแวร์ในการอบรมเฉพาะทาง
2. ขาดความเชื่อถือไม่ได้รับงานด้านที่แสดง
ความสามารถให้เป็นที่รู้จัก

จุดแข็ง
1. มีสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญ

โอกาส
1. มีความต้องการในด้านการอบรม
2 มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายสามารถเป็น
วิทยากรได้

อุปสรรค
1. มีหน่วยงานจัดหลักสูตรอบรมซ้าซ้อนกัน
2. กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรแต่ละหน่วยงาน
มีน้อย
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งานระบบสารสนเทศ
1. แผนยุทธศาสตร์
S – Strength
W – Weak
1. แผนยุทธศาสตร์ของกองฯสอดคล้องกับ
1. ขาดการทบทวนอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่
2. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไม่ครอบคลุม
11 ของมหาวิทยาลัย
2. แผนยุทธศาสตร์ของกองฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
O – Opportunity
T – Threat
1. แผนยุทธศาสตร์มีส่วนในการผลักดันให้
1. ผู้บริหาร ม.มีนโยบายใหม่เกิดขึ้นระหว่างปี
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัย
2. เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผล
กาหนด
กระทบในระยะยาว
2. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสาคัญการพัฒนา
3. ขาดการประชาสัมพันธ์
ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และการ
จัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บริหาร
3. มีการตอบรับจากอาจารย์ในทางบวกในเรื่องการ
จัดทา e - Learning
3. อาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
S – Strength
W – Weak
1. มีความพร้อมในด้านทรัพยากร IT อาคารสถานที่ 1. ใช้ทรัพยากรไม่เต็มประสิทธิภาพ เช่น ใช้ห้องเก็บ
และสิ่งอานวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ห้องอบรม
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานที่รอแทงจาหน่าย
ห้องสอบ ICT ห้อง Self-Access
รอทิ้งจานวนมาก ซึ่งอาจเป็นเชื้อเพลิง และแหล่งที่
2. ภายในอาคารส่วนพื้นที่ใช้งานสะอาด ปลอดภัย
อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนาโรค และมีห้องว่างที่ไม่ได้
ใช้งาน (ขัดกับนโยบาย Green Office)
2. ระบบระบายอากาศและระบบไฟฟ้าออกแบบมาไม่
รองรับในกรณีไฟฟ้าดับ
3. ป้ายบ่งชี้ทางเดินหนีไฟไม่ชัดเจนในกรณีที่ไฟฟ้าดับ
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O – Opportunity
T – Threat
1. ได้รับการสนับสนุนให้ปรับปรุงอาคารทั้งภายใน และ 1. ตาแหน่งระบบห้องน้าในอาคารออกแบบไม่ถูก
ภายนอก
สุขลักษณะ การระบายอากาศไม่ดีพอ
2. ได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย Green Office ใน 2. ที่จอดรถไม่เพียงพอสาหรับบุคลากร และผู้รับบริการ
การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
3. พัสดุ ครุภัณฑ์
S – Strength
1. มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สาหรับ
ให้บริการที่ทันสมัย
2. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน
3. มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ครุภัณฑ์

W – Weak
1. โต๊ะ เก้าอี้สานักงานส่วนใหญ่ชารุด
2. วัสดุสานักงานมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
3. การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ดีพอ

O – Opportunity
1. ได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย Green
Office

T – Threat
1. งบประมาณในการจัดสรรวัสดุมีจากัด
2. กระบวนการแทงจาหน่ายตามระเบียบราชการล่าช้า

4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร
S – Strength
1. มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยเฉพาะ
2. มีระบบสารสนเทศที่พัฒนาให้ส่วนกลางที่กองฯ
สามารถใช้ในการดาเนินงานได้ เช่น ระบบ
eDocument ระบบบัญชี 3 มิติ ระบบครุภัณฑ์
ระบบ NUPM

W – Weak
1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเรื่องการ
ดาเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ

O – Opportunity
1. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสาคัญการพัฒนา
ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และการจัดสรร
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้บริหาร

T – Threat
1. ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ความสนใจในการให้
ความต้องการใช้งานระบบ
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2. ผู้บริหารสนับสนุนให้หน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศ
ในการดาเนินการ และการเรียนการสอน

2. ผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในความ
ต้องการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อช่วยใน
การดาเนินงาน
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทางานของ
หน่วยงาน

5. การบริการ
S – Strength
W – Weak
1. มีบุคลากรรับผิดชอบในการให้บริการในแต่ละด้าน
1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านข้อมูล
โดยเฉพาะ
การให้บริการต่าง ๆ ของงานระบบ
2. มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
สารสนเทศ
3. มีช่องทางในการให้บริการที่หลากหลาย
O – Opportunity
T – Threat
1. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสาคัญการพัฒนา
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา
ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และการจัดสรร
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทางานของ
2. ผู้บริหารสนับสนุนให้หน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศ
หน่วยงาน
ในการดาเนินการ และ การเรียนการสอน
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กลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2564
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งาน
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและ
สนับสนุนการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์
1.1 พัฒนาคุณภาพเครือข่ายสารสนเทศ
ให้มีความมั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้
งานอย่างทั่วถึง
1.2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ทรัพยากร
แม่ข่ายอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด
1.3 พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ถูกต้อง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย
2.1 บูรณาการฐานข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละด้านเข้าไว้ด้วยกัน และ
สามารถพัฒนาสู่ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
และสนับสนุนการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ
Flipped Classroom

ผู้รับผิดชอบ
งานระบบเครือข่าย

งานระบบสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.1 ให้คาปรึกษาการใช้งานระบบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
สอนและการดาเนินงานภายใน
และสังคม
มหาวิทยาลัย
3.2 จัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ICT Exam)
3.3 ผลิตหรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนามา
เผยแพร่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย
3.1 ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.3 การหารายได้จากการอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.4 จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ
กองการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ
รับเข้า และการเลื่อนตาแหน่ง ผูกกับ
การอบรมและพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
3.5 การวัดผลการพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
งานระบบสารสนเทศ

งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อ
การสอน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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ยุทธศาสตร์
3.6

3.7

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.1

4.2

4.3

4.4

กลยุทธ์
การประชาสัมพันธ์บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึง
ประชาคมอย่างทั่วถึงและทันทีทันใด
ในรูปแบบ 2 ภาษา
ศูนย์ทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนและให้บริการคอมพิวเตอร์
กับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
สนับสนุนการดาเนินงานทุกพันธกิจ
ของ CITCOMS
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการทางานของ
บุคลากร CITCOMS
พัฒนากระบวนการคุณภาพของงาน
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การบริการห้อง Computer Self
Access และห้องประชุมกลุ่มย่อย
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการ
พัฒนาสื่อการสอน รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เอื้อต่อการเรียนการ
สอน การวิจัย การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ให้บริการให้คาปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร
และนิสิต
จัดหาสรรเครื่องคอมพิวเตอร์กับ
บุคลากร

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารทรัพย์สิน

งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อ
การสอน

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2560 – 2564
1. งานบริหารทรัพย์สิน
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของงาน
4.1 สนับสนุนและให้บริการ
คอมพิวเตอร์กับบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.2 สนับสนุนการดาเนินงาน
ทุกพันธกิจของ
CITCOMS

มาตรการของงาน
1. การจัดสรรเงินอุดหนุน
สวัสดิการสาหรับบุคลากร
สายวิชาการโดยทาการ
สารวจและวางแผน
งบประมาณ (จรัสศรี,สริษา)
2. การจัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับบุคลากร
สายสนับสนุน โดยการทาการ
สารวจและวางแผน
งบประมาณ
(จรัสศรี,เกรียงศักดิ์)
1. บริหารจัดการงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์และเป็นไป
ตามแผน โดยมีความ
ยืดหยุ่นและรวดเร็ว (สริษา,
สุกัญญา)

2560
2561
≥560 ราย ≥700 ราย

1,730

ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
≥217 ราย ≥564 ราย ≥700 ราย

2,000

2,000

2,200

เครื่อง

2,000
เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง

เครื่อง

/

/

/

/

/
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของงาน
4.2 สนับสนุนการดาเนินงาน
ทุกพันธกิจของ CITCOMS

มาตรการของงาน
2. จัดสรรทรัพยากรและ

2560
/

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

2563
/

2564
/

2 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี

2 ครั้ง/ปี

งบประมาณเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการตามพันธกิจ
(สุกัญญา,เกรียงศักดิ์,สริษา)
3. ติดตามการดาเนินงาน

2 ครั้ง/ปี

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
(สุกัญญา)
4. จัดทาคู่มือฐานข้อมูลบัญชีคู่

/

/

/

/

/

1. พัฒนาบุคลากรให้ความ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ค้าตามแบบการจัดซื้อแบบ
กรีน (ชญาภา)
4.3 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร CITCOMS ทุก
ระดับ

(จินดารัตน์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

38

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของงาน

มาตรการของงาน

4.3 พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร CITCOMS ทุก
ระดับ

2. ส่งเสริมบุคลากรให้ก้าวหน้า

4.4 เสริมสร้างสุขภาวะเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทางานของบุคลากร
CITCOMS

1. ส่งเสริมสวัสดิการและ

2560

2561
≥1ราย

ตัวชี้วัด
2562
≥1ราย

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2563
≥1ราย

2564
≥1ราย

สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
(จินดารัตน์)

สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
(พีรพล,เกรียงศักดิ์)
2. ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้
บุคลากร
 ตรวจสุขภาพประจาปี
(จินดารัตน์)
 ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
วัน (จินดารัตน์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของงาน
4.5 พัฒนากระบวนการ
คุณภาพของงาน

มาตรการของงาน
1. สร้างกระบวนการคุณภาพ
ในแต่ละกระบวน
 ทบทวน ปรับปรุง
กระบวนการทางาน
(พิจารณายกเลิก
กระบวนการที่ล้าสมัย
ลดความซับซ้อนในการ
กระบวนการที่ไม่มี
คุณค่า
 สร้างกระบวนการ
ตรวจสอบและติดตาม
คุณภาพ (สุกัญญา)
 สร้างความเข้าใจและนา
เกณฑ์ EdPEX มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
(สุกัญญา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2560
/

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

2563
/

2564
/

2. งานระบบเครือข่าย
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ของงาน

มาตรการของงาน

1.1 พัฒนาคุณภาพเครือข่าย 1. มีบริการอินเทอร์เน็ต
สารสนเทศ ให้มีความ
ความเร็วสูง เพื่อการสืบค้น
มั่นคง ปลอดภัย พร้อมใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ สนับสนุน
งานอย่างทั่วถึง
การเรียนการสอน การวิจัย
และบริการวิชาการ (อานัน,
ภูดิท)
2. มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบมีสาย
(LAN) มีที่ความเร็วสูง
สามารถรองรับปริมาณการ
รับส่งข้อมูลที่เป็นแบบ
Gigabit Ethernet (อานัน,
ภูดิท)
3. มีระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
(Wireless LAN) มีที่

2560
>5 Gbps

2561
>5 Gbps

ตัวชี้วัด
2562
>6 Gbps

>40%

>45%

>50%

>55%

>60%

>1,700
จุด

>1,700
จุด

>2,000
จุด

>2,000
จุด

>2,000
จุด

2563
>6 Gbps

2564
>7 Gbps
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ของงาน

มาตรการของงาน
2560

1.1 พัฒนาคุณภาพเครือข่าย
สารสนเทศ ให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่าง
ทั่วถึง

2561

ตัวชี้วัด
2562

2563

2564

ความเร็วสูง สามารถใช้งาน
ได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุก
พื้นที่ในมหาวิทยาลัย (อานัน,
ภูดิท)
4. มีระบบตรวจสอบการ
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
(ภูดิท)

>5 ระบบ

5. ปรับปรุงข้อมูลระบบ
เครือข่ายพร้อมแผนผังการ
เชื่อมต่อ (อานัน)

>5 อาคาร

>10
อาคาร

>15
อาคาร

>20
อาคาร

>25
อาคาร

6. ปรับปรุงห้อง Datacenter
(ศรัณย์)

/

/

/

/

/

7. เว็บมหาวิทยาลัยนเรศวร ถูก
จัดอันดับ "Webometrics
Ranking of World
Universities" ติดอันดับ 1

<10
อันดับ

<9
อันดับ

<8
อันดับ

<8
อันดับ

<8
อันดับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

>7 ระบบ >10 ระบบ >14 ระบบ

>20
ระบบ
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ของงาน
1.1 พัฒนาคุณภาพ
เครือข่ายสารสนเทศ ให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย
พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึง

1.2 พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใช้
ทรัพยากรแม่ข่ายอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด

มาตรการของงาน
2560

2561

ตัวชี้วัด
2562

8. มีบริการซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์
(สรพงค์)

/

/

/

/

/

9. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ให้รองรับ
มาตรฐาน IPv6 (ตาม
Uninet) (อานัน, ภูดิท)

/

/

/

/

/

1. เพิ่มการให้บริการของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ
Virtualization (ศรัณย์)

50%

60%

70%

80%

90%

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการเว็บไซต์และเพิ่ม
การใช้งาน Cloud
Computing (สรัณรัฐ)

10%

20%

30%

40%

50%

2563

2564

ใน 10 อันดับแรกของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
(จิรวัฒน์, เอกชัย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งาน
อย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ของงาน
1.2 พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใช้ทรัพยากร
แม่ข่ายอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
1.3 พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการที่ถูกต้อง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย

มาตรการของงาน
2560
5%

2561
10%

ตัวชี้วัด
2562
15%

4. ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต (สรัณรัฐ)

/

/

/

/

/

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านระบบเครือข่าย (บังคับ
ใช้ e-mail) (ธนัฎฐา, พาทิศ)

/

/

/

/

/

2. สารวจความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบเครือข่าย
(ธนัฎฐา, พาทิศ)

> 3.5
คะแนน

> 3.5
คะแนน

> 3.5
คะแนน

> 3.5
คะแนน

> 3.5
คะแนน

3. เพิ่มการใช้งานระบบการ
สื่อสารแบบรวมศูนย์
(สรพงค์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2563
20%

2564
25%
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3. งานระบบสารสนเทศ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและ
สนับสนุนการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ของงาน

มาตรการของงาน

2.1 บูรณาการฐานข้อมูลหลัก 1. มีฐานข้อมูลกลางที่สามารถ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักทั้ง 5
ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
ด้านของมหาวิทยาลัย
ศูนย์กลางการเชื่อมโยง
ข้อมูลหลักของ
(บุคลากร นิสิต หลักสูตร
บริการวิชาการ และวิจัย)
มหาวิทยาลัยในแต่ละด้าน
เข้าไว้ด้วยกัน และ
(นันทวรรณ, เอกภาคย์)
สามารถพัฒนาสู่ระบบ
2. ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแก่
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
หน่วยงานภายใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
และสนับสนุนการ
(นันทวรรณ, เอกภาคย์)
ดาเนินงานภายใน
3. มีกระบวนการในการทวน
มหาวิทยาลัย
สอบข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
(นันทวรรณ, เอกภาคย์)
4. ดาเนินการทา Database
Clustering (เอกภาคย์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2560
/

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2563
/

2564
/
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและ
สนับสนุนการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ของงาน

มาตรการของงาน
2560
/

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การบริการนิสิต (นันทวรรณ
, เอกภาคย์, เบญจภา,
นภาวรรณ, กานต์, ภาณุพงศ์,
รพิกร)

1 ระบบ

2 ระบบ

3 ระบบ

2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการหลักสูตร
และผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(นันทวรรณ, เอกภาคย์,
เบญจภา, นภาวรรณ, กานต์,
ภาณุพงศ์, รพิกร)

1 ระบบ

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ของผู้บริหาร
ผู้บริหารให้เป็นระดับ
Decision support
(นันทวรรณ, เอกภาคย์)
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

1 ระบบ

1 ระบบ

2563
/

2564
/

4 ระบบ

4 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและ
สนับสนุนการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ของงาน

มาตรการของงาน
2560
1 ระบบ

2561
2 ระบบ

ตัวชี้วัด
2562
3 ระบบ

2563
4 ระบบ

2564
5 ระบบ

2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย

3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารจัดการ
(นันทวรรณ, เอกภาคย์,
เบญจภา, นภาวรรณ, กานต์,
ภาณุพงศ์, รพิกร)

2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับ
การเรียนการสอนแบบ
Flipped Classroom

1.ปรับปรุงระบบ NULO ให้
สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย
Internet ได้ (ปริญญา,ธนพล)

/

/

/

/

/

2. ปรับปรุงระบบ NU Moodle
LMS (ปริญญา, ธนพล)

/

/

/

/

/

3. ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาและ
สร้างความเข้าใจให้แก่
ผู้ใช้งาน เพื่อให้รับทราบและ
แนะนารูปแบบการใช้งานที่
ง่ายขึ้นกว่ารูปแบบเดิมที่
ผู้ใช้งานทาอยู่ (ปริญญา,
ธนพล)

2 รอบ

2 รอบ

2 รอบ

2 รอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2 รอบ
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและ
สนับสนุนการดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ของงาน

2560
/

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

5. ปรับเครื่องมือนาทาง โดย
การทาเป็นคลิปวิดีโอสอน
การใช้งานระบบ (ปริญญา,
ธนพล)

/

/

/

/

/

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.1 ให้คาปรึกษาการใช้งาน
1. ดาเนินการประสานงานเพื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
ปรับปรุงระบบสารบรรณ
ประชาคมในมหาวิทยาลัยและ
สนับสนุนการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้อง
สังคม
และการดาเนินงานภายใน
กับการดาเนินงานที่
มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลง (วริศรา)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนภายในมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับการเรียนการ
สอนแบบ Flipped
Classroom

มาตรการของงาน
4. สร้างเครือข่ายอาจารย์ที่ใช้
ระบบ NU Moodle LMS ใน
การเรียนการสอน (ปริญญา,
ธนพล)

2. ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
การใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (วริศรา)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2563
/

2564
/
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
มาตรการของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.1 ให้คาปรึกษาการใช้งาน
3. ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การใช้งาน MOOC
ประชาคมในมหาวิทยาลัยและ
สนับสนุนการเรียนการสอน
(สิงห์อดุล, ธงชัย, ปริญญา,
สังคม
และการดาเนินงานภายใน
ธนพล)
มหาวิทยาลัย
4. ให้คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
การใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการดาเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
(สิงห์อดุล, ธงชัย, ปริญญา,
ธนพล, วริศรา)
5. จัดทาฐานข้อมูลลูกค้าที่เคย
เข้าร่วมอบรมหรือขอรับ
คาปรึกษา เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่าย (สิงห์อดุล, ธงชัย)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2560
/

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2563
/

2564
/
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
มาตรการของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.2 จัดสอบวัดความรู้
1. ดาเนินการจัดสอบให้เป็นไป
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
ความสามารถด้าน
ตามปฏิทินการเรียนการสอน
ประชาคมในมหาวิทยาลัยและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สังคม
สาหรับนิสิตระดับปริญญา
(สิงห์อดุล,ธงชัย,ธนพล)
ตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร
(ICT Exam)
2. ปรับปรุงคลังข้อสอบให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้อง
กับรายวิชาศึกษาทั่วไปด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(สิงห์อดุล,ปริญญา,ธนพล)
3. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
คลังข้อสอบ เพื่อให้สามารถ
นาข้อมูลมาประกอบการ
ปรับปรุงคลังข้อสอบในครั้ง
ต่อไป (สิงห์อดุล,ปริญญา
,ธนพล)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2560
/

2561
/

/

/

ตัวชี้วัด
2562
/

2563
/

/

2564
/
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.3 ผลิตหรือจัดหาสื่อการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ประชาคมในมหาวิทยาลัยและ
สารสนเทศ และนามา
สังคม
เผยแพร่ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย

มาตรการของงาน
1. ผลิตและเผยแพร่สื่อการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการ
ดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย (ธงชัย,
ปริญญา, ธนพล)
2. จัดหาและเผยแพร่สื่อการ
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและการ
ดาเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย (สิงห์อดุล,
ปริญญา, ธนพล)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2560
> 2 เรื่อง

2561
> 2 เรื่อง

ตัวชี้วัด
2562
> 2 เรื่อง

> 3 เรื่อง

> 3 เรื่อง

> 3 เรื่อง

2563
> 2 เรื่อง

2564
> 2 เรื่อง

> 3 เรื่อง

> 3 เรื่อง
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3. งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.1 ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้และทักษะด้าน
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคม

มาตรการของงาน
2560
/

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

1

1

1

1

1

3. จัดอบรมด้านการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สาหรับ
การจัดการเรียนการสอน
(ครั้ง/ปี) (จินตนา,สุนีย์)

4

4

4

4

4

4. จัดอบรมการใช้งานระบบ
Learning Management
System ( LMS ) ของ

4

4

4

4

4

1. มีการสนับสนุนและส่งเสริม
ให้นิสิต เข้าร่วมแข่งขันด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับประเทศ ( จินตนา )
2. จัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเตรียมนิสิต
ออกสู่การทางานในอนาคต
(ครั้ง/ ปี) (จินตนา,สุนีย์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2563
/

2564
/
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.1 ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้และทักษะด้าน
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคม

มาตรการของงาน
2560

2561

ตัวชี้วัด
2562

5. มีการจัดอบรมด้าน Cloud
Application ของ ระบบ
Google (ครั้ง/ปี) ( จินตนา
,สุนีย์)

8

8

4

4

4

6. มีการจัดอบรมด้าน Cloud
Application ของระบบ
Microsoft ( ครั้ง/ปี )
( จินตนา,สุนีย์)

8

8

4

4

4

7. มีการจัดอบรมด้าน การ
พัฒนาโปรแกรม เพื่อพัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย (ครั้ง / ปี )
( จินตนา,สุนีย์)

1

1

1

1

1

2563

2564

มหาวิทยาลัย (ครั้ง/ปี)
(จินตนา,สุนีย์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.1 ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้และทักษะด้าน
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคม

3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้
พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการของงาน
2560

2561
1

ตัวชี้วัด
2562
2

9. จัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ความรู้
และสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ทางาน (ครั้ง/ ปี) (จินตนา
,สุนีย์)

1

1

1

1

1

1. จัดอบรมด้านการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้
สาหรับการจัดการเรียนการ
สอน (ครั้ง/ปี) (จินตนา,สุนีย์)

4

4

4

4

4

2. จัดอบรมการใช้งานระบบ
Learning Management

4

4

4

4

4

8. จัดทาหลักสูตร Online ใน
เนื้อหาความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับพื้นฐาน
( เรื่อง / ปี ) ( จินตนา,สุนีย์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2563
2

2564
2
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาความรู้และทักษะ
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคม

มาตรการของงาน
2560

ตัวชี้วัด
2562

2561

2563

2564

System ( LMS ) ของ
มหาวิทยาลัย ( ครั้ง/ปี )
3. มีการจัดอบรมด้าน Cloud
Application ของ ระบบ
Google (ครั้ง/ปี) (จินตนา
,สุนีย์)

8

8

4

4

4

4. มีการจัดอบรมด้าน Cloud
Application ของระบบ
Microsoft (ครั้ง/ปี) (จินตนา
,สุนีย์)

8

8

4

4

4

5. มีการจัดอบรมด้านการ
พัฒนาโปรแกรม เพื่อพัฒนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย (ครั้ง/ปี)

1

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

1

1

1

1
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
มาตรการของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้
6. จัดทาหลักสูตร Online ใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาความรู้และทักษะ
เนื้อหาความรู้ด้าน
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
และสังคม
สารสนเทศ ในระดับพื้นฐาน
(เรื่อง/ปี) (จินตนา,สุนีย์)
7. จัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ความรู้
และสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ทางาน (ครั้ง/ ปี) (จินตนา
,สุนีย์)
3.3 การหารายได้จากการ
อบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. หลักสูตรหารายได้เพื่อเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความสนใจ
ของลูกค้า (หลักสูตร/ปี)
2. จัดทาหลักสูตรหารายได้
รูปแบบหลักสูตร Online
Course (ดนุวัศ,นันทวรรณ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2560

2561
1

ตัวชี้วัด
2562
2

1

1

1

1

1

2

4

4

4

2563
2

2564
2

/
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
มาตรการของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.4 จัดทาแผนการพัฒนา
1. จัดทาหลักสูตรด้าน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรร่วมกับกองการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่
สาหรับการรับพนักงานใหม่
และสังคม
การรับเข้า และการเลื่อน
( สุนีย์, จินตนา )
ตาแหน่ง ผูกกับการอบรม
2. จัดทาหลักสูตรด้าน
และพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
การการเลื่อนตาแหน่งของ
บุคลากร
บุคลากร (สุนีย์, จินตนา)
3.5 การวัดผลการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ

2560

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

2563
/

2564
/

/

/

1. มีการประเมินวัดผลการ
จัดการอบรม (ระดับความพึง
พอใจ) (สุนีย์)

≥4

≥4

≥4

≥4

≥4

2. มีการติดตามผลสัมฤทธิ์การ
ทางานหลังจากที่มีการอบรม
(สุนีย์)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

3.6 การประชาสัมพันธ์บริการ 1. เผยแพร่ผลงาน และการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการของกองในรูปแบบ
ที่เข้าถึงประชาคมอย่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

57

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
และสังคม

กลยุทธ์ของงาน
ทั่วถึงและทันทีทันใด ใน
รูปแบบ 2 ภาษา

3.7 ศูนย์ทดสอบวัดความรู้
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการของงาน
2560

2561

ตัวชี้วัด
2562

2. เผยแพร่ผลงานในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ e-book
VDO Clip (ณัฐกานต์,ไพรัช
กิตติพจน์, ทรงยศ)

>6

>6

>6

>6

>6

3. ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบภาษาอังกฤษ อาทิ
เว็บไซต์ แผ่นพับ (ณัฐกานต์,
จิรวัฒน์ )

/

/

/

/

/

2563

2564

ต่างๆ Website และ Social
Media (ณัฐกานต์,จิรวัฒน์)

1. จัดหาการสอบวัดมาตรฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
สาขาต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของนิสิตที่จบ
ออกไป (สุนีย์)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

/

/

/

/

58

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
กลยุทธ์ของงาน
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ 3.7 ศูนย์ทดสอบวัดความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความสามารถด้าน
สาหรับประชาคมในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.1 พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
บริการห้อง Computer
Self Access และห้อง
ประชุมกลุ่มย่อย

มาตรการของงาน
2. ดูแลและจัดสรรการใช้งาน
ของศูนย์ทดสอบด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Testing )
ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) ให้เต็มประสิทธิภาพ
อาทิใช้ในการสอบ ICT
EXAM สอบภาษาอังกฤษ
สอบ CISSO Lab เป็นต้น
(สุนีย์)
1. มีจานวนผู้ใช้บริการห้อง
ให้บริการ Computer Self
Access และห้องประชุมกลุ่ม
ย่อย (คน/ปี) ( สิริวรรณ )
2. ปรับปรุงห้องและเพิ่ม
จานวนห้องประชุมกลุ่มย่อย
(สิริวรรณ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

2563
/

2564
/

≥20,000 ≥20,000

≥20,000

≥25,000

≥25,000

/

/

2560
/
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของงาน

2560
/

2561
/

ตัวชี้วัด
2562
/

≥4

≥4

≥4

≥4

4.2 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ 1. มีการติดตั้งและใช้งานระบบ
เพื่อการพัฒนาสื่อการสอน
Smart Classroom เพื่อ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่
รองรับการบันทึกการเรียน
เอื้อต่อการเรียนการสอน
การสอนในวิชาศึกษาทั่วไป
การวิจัย การปฏิบัติงาน
ภายในอาคารเรียนรวม
อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างน้อย 5 ห้อง
(กิตติพจน์ , ไพรัช , ทรงยศ )

/

/

2. มีการติดตั้งและใช้งานระบบ
Smart Classroom เพื่อ
รองรับการประชุม/สัมมนา
(กิตติพจน์ , ไพรัช , ทรงยศ ,
ประภัสสร)

/

/

4.1 พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการบริการ
ห้อง Computer Self
Access และห้องประชุม
กลุ่มย่อย

มาตรการของงาน
3. มีการใช้ระบบสารเทศเพื่อ
จองห้องและบันทึกสถิติ
ผู้ใช้งาน (ดนุวัศ , สิริวรรณ)
4. มีระดับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ (สิริวรรณ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)

2563
/

2564
/

≥4

/

60

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของงาน

มาตรการของงาน
2560

4.2 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ 3. มีการปรับปรุงห้อง Studio
เพื่อการพัฒนาสื่อการสอน
ด้านการผลิตรายการ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่
โทรทัศน์ Studio ถ่ายภาพ
เอื้อต่อการเรียนการสอน
และห้องบันทึกเสียง ให้
การวิจัย การปฏิบัติงาน
รองรับกับเทคโนโลยีใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน เพื่อรองรับการ
เรียนการสอน และการจัดทา
สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน (กิตติพจน์ , ไพรัช ,
ทรงยศ )
4. ร่วมกับคณะ (BEC) เพื่อ
จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ Online
เพื่อเป็นช่องทางในการ
พัฒนานิสิต ด้านการผลิตสื่อ
โทรทัศน์ (ดนุวัศ , กิตติพจน์ ,
ไพรัช , ทรงยศ )
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของงาน
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ตัวชี้วัด
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/

2. จัดให้มีโครงการเพื่อบารุง
รักษา ( IT Clinic) เพื่อ
บารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์นอกสัญญาเช่า
ในสังกัดสานักงานอธิการบดี
(ครั้ง/ปี) (เอกประวัติ,
พีระสิทธิ์ )

1

1

1

4.4 จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. มีการประเมินและบริหาร
กับบุคลากร
จัดการใช้งานระบบ Virtual

/

/

/

4.3 ให้บริการให้คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาด้าน
คอมพิวเตอร์แก่บุคลากร
และนิสิต

มาตรการของงาน
1. จัดให้มีบริการให้คาปรึกษา
และการแก้ไขปัญหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และการลง
โปรแกรมลิขสิทธิ์ แก่
บุคลากรและนิสิตของ
มหาวิทยาลัย (เอกประวัติ ,
พีระสิทธิ์ )
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ
CITCOMS
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ของงาน

มาตรการของงาน
2560

4.4 จัดสรรเครื่อง
คอมพิวเตอร์กับบุคลากร

2561

ตัวชี้วัด
2562

2563

2564

/

/

Desktop Infrastructure
(VDI) และทาการวิเคราะห์
จัดทาแผนในการปรับเปลี่ยน
ทดแทนการจัดซื้อ/เช่า
เครื่องคอมพิวเตอร์
(เอกประวัติ )
2. มีการนาเอาระบบ Virtual
Desktop Infrastructure
(VDI) มาใช้ทดแทน
(เอกประวัติ )
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