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ค าน า 
 

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ก าหนดกรอบนโยบายการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับเทรนด์
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ( ICT-based 
University) ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ตาม
แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีความทันสมัย และน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
สามารถรองรับการศึกษาระบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC) เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ผ่านระบบเครือข่ายมีที่ความเร็วสูง ที่มีความสะดวก รวดเร็ว 
และเพ่ือให้เกิดความตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Digital 
Disruption) โดยการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ที่มีความทันสมัยมาใช้งาน เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ และบริการสารสนเทศท่ีเพ่ิมขีดความสามารถ เป็นตัว
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 
ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี
ความสอดคล้องกับปฏิญญาของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และยุทธศาสตร์การพัฒนากอง
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองนโยบายและพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย และมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถรองรับภารกิจที่ ท้าทาย โดยจัดท าแผนปฏิบัติการเชิงรุก เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อไป 

 
ธนวัฒน์ พูลเขตนคร 

รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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บทที่ 1 บทน า 
ประวัติความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยรองรับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
สามารถใช้สารสนเทศและทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในคราวประชุมครั้งที่ 93 
(10/2543) วันที่ 25 พฤศจิกายน 2543 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและควบคุม
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น ณ กองแผนงาน อาคารส านักงานอธิการบดี  เพ่ือปฏิบัติภารกิจภายใต้นโยบาย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกล่าว 
      ต่อมา พ.ศ. 2544 ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ขยายตัวรองรับการ
เติบโตของมหาวิทยาลัย ได้ย้ายที่ท าการมายังอาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 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 และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย
นเรศวร ครั้งที่ 251 (9/2561)  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 มีมติให้ปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ส านักงานอธิการบดี (กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยได้ท าการเปลี่ยนชื่อ
หน่วยงานภายในให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

1. งานบริการเทคโนโลยี 
2. งานระบบเครือข่าย 
3. งานระบบสารสนเทศ 
4. งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน 

 

 

  งานระบบสารสนเทศ งานระบบเครือข่าย 

งานบริการ 
เทคโนโลยี 

 

งานส่งเสริม 
การเรียนรู้และสื่อการสอน 
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ปฏิญญากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 
 

  

วิสัยทัศน์ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ของประชาคม 

 
ปณิธาน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  
 
เป้าหมาย เพ่ือเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
พันธกิจ 

1. ท าหน้าที่พัฒนา ดูแลรักษาระบบเครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. ท าหน้าที่จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

3. ท าหน้าที่บริหารจัดการและให้ค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี 

วัฒนธรรมองค์กร “CITCOMS” 
1. Creativity   = คิดและท าอย่างสร้างสรรค์ 
2. Internationally Cutting - Edge = ก้าวทันเทคโนโลยีระดับนานาชาติ 
3. Teamwork  =  ร่วมแรงร่วมใจ 
4. Commitment  = พันธะสัญญาต่องานและองค์กร 
5. Outcome-orientedness  = มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
6. Momentum = ความมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง 
7. Service-mindedness  = เต็มใจพร้อมให้บริการ 

 
ค่านิยม   คิดและท าอย่างสร้างสรรค์ เต็มใจให้บริการ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
เป้าหมายการพัฒนาในภาพรวม (Enterprise Architecture) 
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วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objective) 
1. เพ่ือการด าเนินงานและการบริหารจัดการเป็นแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ และให้

บุคลากรมีส่วนร่วมคิดและท าอย่างสร้างสรรค์ เน้นการท างานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

2. เพ่ือมุ่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้มี
ความทันสมัยและมีความสอดคล้องกับเทรนด์เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. เพ่ือให้มีบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เป็นบริการที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน โดยน าข้อมูลสถิติการใช้งาน มาวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพใน
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

4. เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมใช้งาน ปรับปรุงให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ มีความเชื่อถือได้ของระบบ (Reliability) มีระบบส ารอง (Redundancy) ค านึงถึงช่วงเวลาที่
สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Uptime) 

5. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยสถาบัน น านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาใช้งาน เพ่ือ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ และบริการสารสนเทศท่ีเพ่ิมขีดความสามารถ และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัย 4.0 

 

บุคลากร  

จ าแนกตามประเภทงาน 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย
(เงินแผ่นดิน) 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
(เงินรายได้) 

พนักงาน
ราชการ  

(เงินแผ่นดิน) 

พนักงาน
ราชการ  

(เงินรายได้) 
รวม 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 
งานระบบเครือข่าย 5 2 3 1 11 

งานระบบสารสนเทศ 2 4 1 - 7 

งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน 9 4 1 - 14 
งานบริการเทคโนโลยี 3 7 2 3 15 

รวม 20 17 7 4 48 
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บทที่ 2 แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอน กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
1. เตรียมการ - แต่งตั้งคณะท างาน / รวบรวมข้อมูลส าคัญ 

2. วิเคราะห์องค์กร - ทบทวนแผนเดิม / วิเคราะห์ SWOT Analysis 
3. ก าหนดเป้าหมายองค์กร - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม สมรรถนะหลัก 

- ภารกิจ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
- ประชุมวิพากษ์รับฟังความคิดเห็น 

4. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ - วิเคราะห์ SWOT 
- ประชุมก าหนดภารกิจ / พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายและผู้รับผิดชอบ 

- ศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหาร / หัวหน้างาน / บุคลากร 

5. ขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ - ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร CITCOMS 
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

6. ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ - แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนปฏิบัติการที่ส าคัญ บูรณาการใน
การงานประจ า จัดสรรงบประมาณ 

7. ประเมินผล/KPI - ติดตาม / ประเมินผล รายไตรมาส 
- สรุปรายงาน / ผลลัพธ์ รายหกเดือนและรายงานประจ าปี 
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กลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2560 – 2564 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความมั่นคง 
ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้
งานอย่างทั่วถึง 

1.1 พัฒนาคุณภาพเครือข่ายสารสนเทศ 
ให้มีความม่ันคง ปลอดภัย พร้อมใช้
งานอย่างทั่วถึง 

1.2 พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้
ทรัพยากรแม่ข่ายอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

1.3 พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่
ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งาน
ระบบเครือข่าย 

งานระบบเครือข่าย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

2.1 บูรณาการฐานข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นศูนย์กลางการ
เชื่อมโยงข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย
ในแต่ละด้านเข้าไว้ด้วยกัน และ
สามารถพัฒนาสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
และสนับสนุนการด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตดัสินใจของผู้บริหาร 

2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 

2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย 

งานระบบสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้าง
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับประชาคม
ในมหาวิทยาลัยและสังคม 

3.1 ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อ
การสอน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

3.2 จัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
นเรศวร (ICT Exam) 

3.3  ผลิตหรือจัดหาสื่อการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และน ามา
เผยแพร่ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

3.4 ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5 ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.6 การหารายได้จากการอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.7 การวัดผลการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.8 ศูนย์ทดสอบวัดความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.9 จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับ
กองการบริหารงานบุคคล  ตั้งแต่การ
รับเข้า และการเลื่อนต าแหน่ง ผูกกับ
การอบรมและพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 

3.10 การประชาสัมพันธ์บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึง
ประชาคมอย่างทั่วถึงและทันทีทันใด 
ในรูปแบบ 2 ภาษา 

งานบริการเทคโนโลยี 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.1 สนับสนุนและให้บริการคอมพิวเตอร์
กับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 

4.2 สนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจ
ของ CITCOMS 

4.3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุก
ระดับ 

4.4 เสริมสร้างสุขภาวะเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในการท างานของ
บุคลากร CITCOMS 

4.5 พัฒนากระบวนการคุณภาพของงาน 
4.6 จัดหาสรรเครื่องคอมพิวเตอร์กับ

บุคลากร 

งานบริการเทคโนโลยี 

 4.7 พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพใน
การบริการห้อง Computer Self 
Access และห้องประชุมกลุ่มย่อย 

4.8 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือการ
พัฒนาสื่อการสอน รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เอ้ือต่อการเรียนการ
สอน การวิจัย การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อ
การสอน 

 4.9  ให้บริการให้ค าปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากร
และนิสิต 

งานระบบเครือข่าย 
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การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)     
 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ด าเนินการจัดท า  SWOT โดยแบ่งเป็น 5 หัวข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์ฯ  
2. อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 
3. พัสดุ – ครุภัณฑ์ 
4. ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร 
5. การบริการ 

1.แผนยุทธศาสตร์ 
จุดแข็ง 

1. มีนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. มีประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง นโยบายการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้
สาย (Wireless LAN) 

3. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเป็น
ลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
5. มีการปรับงานให้ตรงกับแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 

จุดอ่อน 
1. ขาดการประเมินแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ

การ 
2. ไม่มีการประเมินและทบทวนนโยบายและแนว

ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. ไม่มีการประเมินและทบทวนนโยบายการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายไร้สาย 
(Wireless LAN) 
 

โอกาส 
1. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความส าคัญการพัฒนา

ระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และการจัดสรร
ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศผู้บริหาร 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนในการ
น าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับการส่งเสริมการ
เรียนรู้และสื่อการสอน 

3. เนื่องจากเป็นหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงท าให้แผนยุทธศาสตร์มี
การทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 

อุปสรรค 
1. มีการปรับปรุงแผนการใช้งบประมาณเนื่องจาก

ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณตอนต้นปี 
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2.อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

จุดแข็ง 
1. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ระบบ

สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก และ
ทรัพยากรด้าน IT เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน ห้องประชุม/สัมมนา/
อบรม/VDO Conference /ห้องสอบ ICT /ห้อง 
Self-Access  

2. มีนโยบายส านักงานสีเขียวและน ามาใช้ในการบริหาร
จัดการอาคาร 

จุดอ่อน 
1. การใช้ทรัพยากรยังไม่เต็มประสิทธิภาพ  

โอกาส 
1. มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมา

ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจึง
ให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้มีการบ ารุงรักษา 

อุปสรรค 
1. ระบบกระแสไฟฟ้าหลัก (ของมหาวิทยาลัย/

เครื่องปั่นไฟฟ้า) ยังไม่มีความเสถียร 
 

 
3. พัสดุ – ครุภัณฑ์ 

จุดแข็ง 
1. คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่ทันสมัย 
2. มีครุภัณฑ์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการ  

จุดอ่อน 
1. ครุภัณฑ์บางรายการมีอายุการใช้งานนานไม่

สนับสนุนกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
2. ครุภัณฑ์บางประเภท ใช้เกินอายุการใช้งาน เช่น 

Switch, สาย LAN (ภายในตึก) 
3. ไม่มีระบบฐานข้อมูลของพัสดุและครุภัณฑ์ของ

อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (รายการ,รูป,จ านวน, 
สถานที่ติดตั้ง) 

โอกาส 
1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการจัดซื้อตามพันธกิจของ 
CITCOMS 

2. มีระบบการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊น
เตอร์ ท าให้ไม่ต้องดูแลรักษาเอง   

3. มีงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ (บางส่วน) ทุกปี 

อุปสรรค 
1. ระเบียบในการจัดซื้อ/จัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลง

ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 
 

 
 



14 

4.  ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร 

จุดแข็ง 
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ที่สามารถแก้ปัญหาและสนับสนุนการใช้
งานระบบสารสนเทศได้ 

2. มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรทุกระดับ 

3. มีระบบฐานข้อมูลกลางที่เกิดจากการ Integrated 
จากฐานข้อมูลต่างๆ 

 

จุดอ่อน 
1. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเรื่องการ

ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
2. ยังไม่มีหน้า Web Portal แยกหน้าที่ตาม

ผู้ใช้งาน 
3. ยังไม่มี Single Sign-On (ต้อง Login ทุก

ระบบ เพื่อใช้งาน แทนที่จะ Login ครั้งเดียว 
ใช้ได้ทุกระบบ) 

4. ขาดการน าเสนอสิทธิประโยชน์อันเกิดจากการ
ใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม 

โอกาส 
1. ผู้บริหารให้ความส าคัญการพัฒนาระบบเครือข่าย 

ระบบสารสนเทศ และการจัดสรรทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศผู้บริหาร  

2. สามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยจากการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ   

3. พัฒนาบริการสู่ Digital Tranformation อย่างเต็ม
รูปแบบจาก Technology Disruption 

อุปสรรค 
1. ขาดนโยบายสนับสนุนการใช้งานระบบ

สารสนเทศส่วนกลางอย่างเป็นรูปธรรม และ
ต่อเนื่อง 

2. มีหน่วยงานอื่นพัฒนาระบบสารสนเทศซ้ าซ้อน
กับท่ีงานระบบสารสนเทศพัฒนาไว้ 

3. ขาดความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ
สารสนเทศ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

 
 
5.  การบริการ 
จุดแข็ง 

1. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยี  
2. มีบุคลากรรับผิดชอบในการให้บริการเฉพาะด้าน 
3. มีช่องทางในการติดต่อขอรับบริการที่หลากหลาย 

เช่น Facebook, line@, email, โทรศัพท ์

จุดอ่อน 
- 

โอกาส 
1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนและให้ความส าคัญในการใช้

งานระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์
เทคโนโลยี 

อุปสรรค 
1. มีปริมาณการขอรับบริการการพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่มากเกินก าลังการผลิต 
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แผนปฏิบัติการกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ประจ าปี พ.ศ.2563 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
1. งานบริการเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากร CITCOMS  
มาตรการ :  

1. พัฒนาบุคลากรให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสมรรถนะทั่วไป  (จินดารัตน์) 
KPI :    1. บุคลากรได้เข้ารับการอบรมตามวิชาชีพอย่างน้อย 5 หลักสูตร  
          2. บุคลากรได้เข้ารับการอบรมตามวิชาชีพและสมรรถนะท่ัวไป  อย่างน้อยร้อยละ 50 จากบุคลากรทั้งหมด 

 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วยนับ 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้

ความสามารถตาม

วิชาชีพและสมรรถนะ

ทั่วไป 

1 ฉบับ มีแผนพัฒนาบุคลากร 

CITCOMS ประจ าปี 2563 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

นางสาวจินดารัตน์ สุขแก้ว 
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กลยุทธ์ :  การประชาสัมพันธ์บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าถึงประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวรและบุคคลภายนอกอย่างทั่วถึงและทันทีทันใด  
มาตรการ : มีการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกการบริการของ CITCOMS   
KPI : มีรายงานการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ    
 

  แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

แผนการประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและการ
บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้เข้าถึงประชาคม
มหาวิทยาลัยนเรศวรและ
บุคคลภายนอก 

1 รายงาน มีรายงานการรับข้อมูลข่าง
สารจากสื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ   

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
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กลยุทธ์   :   สนับสนุนและให้บริการคอมพิวเตอร์กับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร 
มาตรการ : การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  
KPI :  1. ข้อมูลการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกต้องตามความต้องการใช้งาน 
          2. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วยนับ 

1. ส ารวจความต้องการและจ านวน
ของผู้ใช้งาน  
 

เพ่ือให้มีข้อมูล

ประกอบการวาง

แผนการจัดสรรเครื่อง

คอมพิวเอตณ์ 

1 รายงาน มีรายงานจ านวนความ

ต้องการของผู้ใช้งาน  

พฤศจิกายน 2562 

– มีนาคม 2563 

นางจรัสศรี เหล็กสิงห์ 

2. ปรับปรุงแบบประเมินความพึง

พอใจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือน าข้อมูลการประเมิน

มาใช้เพ่ือปรับปรุงการ

ให้บริการ 

1 รายงาน มีแบบประเมินที่ครอบคลุม

และสามารถน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงการให้บริการ 

มกราคม 2563 นางจรัสศรี เหล็กสิงห์ 

นางสาวเกศรินทร์ ภูมิผล 

3. การประเมินความพึงใจในการใช้

บริการเช่าคอมพิวเตอร์ของ

บริษัทผู้ให้เช่า 

เพ่ือให้ทราบผลการ

ให้บริการจากบริษัทผู้ให้

เช่าคอมพิวเตอร์ 

≥2 ฉบับ มีรายงานสรุปความพึง

พอใจเสนอผู้บริหาร (มี.ค 

63 และ ก.ย. 63) 

มีนาคม – 

กันยายน 2563 

นางสาวเกศรินทร์ ภูมิผล 

 
 



18 

กลยุทธ์ที่  : สนับสนุนการด าเนินงานทุกพันธกิจของ CITCOMS 
มาตรการ :  

1. บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์และเป็นไปตามแผน โดยมีความยืดหยุ่นและรวดเร็ว  
2. ติดตามการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ     

KPI:  1. มีการน าเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร 
  

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วยนับ 

1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปี 2563 

เพ่ือให้การเบิกจ่าย

งบประมาณเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

≥ 1 แผน มีแผนการเบิกจ่าย

งบประมาณและรายงานผล

การเบิกจ่าย โดยมีการ

เบิกจ่ายตรงตามแผนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

แผนการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

นางสาวสริษา อินทร์เปี่ยม 

2. การรายงานผลการด าเนินการ

โครงการ 

เพ่ือทราบความก้าวหน้า

ในการด าเนินงาน

โครงการประจ าปี 

3 ครั้ง มีรายงานการด าเนินการ

โครงการตามรอบ 6 เดือน 

/ 9 เดือน / 12 เดือน 

มีนาคม – 

กันยายน 2563 

นางสุกัญญา แซ่โก 
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กลยุทธ์ที่  : สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร CITCOMS  (จินดารัตน์) 
มาตรการ : 1. มีแผนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความมีส่วนร่วมของบุคลากร 
KPI:  บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของ CITCOMS และของมหาวิทยาลัย 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วยนับ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร 
 

เพ่ือให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของ 

CITCOMS และของ

มหาวิทยาลัย 

> 3 กิจกรรม สถิติการเข้าร่วมกิจกรรม

ของ CITCOMS และของ

มหาวิทยาลัยรายงานที่

ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

ตุลาคม 2562 – 

กันยายน 2563 

นางสาวจินดารัตน์ สุขแก้ว 
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2. งานระบบเครือข่าย  
ยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความม่ันคง ปลอดภัย ทันสมัย พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพเครือข่ายสารสนเทศ ให้มีความม่ันคง ปลอดภัย พร้อมใช้งานอย่างทั่วถึง 
มาตรการ :  

1. บ ารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครือข่าย (Preventive Maintenance) 
2. เตรียมความพร้อม IPv6 
3. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" ติดอันดับ 1 ใน 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

KPI:  1. มีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์เครือข่าย อย่างน้อย เดือนละ 2 ครั้ง (ปีละ 24 ครั้ง) 
 2. มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบเครือข่ายในการรองรับมาตรฐาน IPv6 จ านวน 1 งาน 
 3. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับไม่เกิน 9 
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แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วยนับ 

บ ารุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์

เครือข่าย ปีงบประมาณ 2563 

เพ่ือป้องกันปัญหาที่

อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

และวางแผนรองรับไว้

ล่วงหน้า 

24 ครั้ง จ านวนครั้งที่ออก

ด าเนินการตรวจสอบ  

ตุลาคม – 

กันยายน 2563 

นายภูดิท วงค์อนุ 

นายเอกชัย เหล็กสิงห์ 

นายเอกประวัติ พงศ์อาจารย์ 

เตรียมความพร้อม IPv6 เพ่ือก าหนดแผนการ

รองรับมาตรฐาน IPv6 

1 งาน ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงระบบเครือข่ายใน

การรองรับมาตรฐาน IPv6 

ตุลาคม – 

กันยายน 2563 

นายอานัน ค าแหง 

นายพาทิศ บัวคง 

ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

นเรศวร  

เพ่ือให้ติดอันดับ 1 ใน 

10 อันดับแรก 

"Webometrics 

Ranking of World 

Universities" ของ

มหาวิทยาลัยในประเทศ

ไทย 

< 9 อันดับ อันดับมหาวิทยาลัยนเรศวร

ของ "Webometrics 

Ranking of World 

Universities" 

ตุลาคม – 

กันยายน 2563 

นายจิรวัฒ์ ทองค า 

นายเอกชัย เหล็กสิงห์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ทรัพยากรแม่ข่ายอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
มาตรการ :  

1. ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร 
2. ย้ายบริการเว็บไซต์ไป Docker 

KPI:  1. จ านวนผู้ใช้งานบุคลากร มีความถูกต้อง 100% 
 2. มีเว็บไซต์ที่ใช้งาน Docker จ านวนไม่น้อยกว่า 50% ของเว็บไซต์ที่งานระบบเครือข่ายดูแล 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วยนับ 

ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร เพ่ือเพ่ิมความถูกต้องของ

การจัดเก็บบัญชีผู้ใช้งาน

ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.

คอมพิวเตอร์ 

100 % ความถูกต้องของบุคลากร ตุลาคม – 

กันยายน 2563 

นายสรัณรัฐ อรุณมิตร 

นายสรพงค์ สุขเกษม 

นางสาววริศรา เลิศล้ า 

ย้ายบริการเว็บไซต์ไป Docker เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และความคุ้มค่าในการใช้

งานทรัพยากรเครื่องแม่

ข่าย 

50 % จ านวนเว็บไซต์ที่มีการใช้

งาน Docker 

ตุลาคม – 

กันยายน 2563 

นายจิรวัฒน์ ทองค า 

นายเอกชัย เหล็กสิงห์ 
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 
มาตรการ :  

1. ส ารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบเครือข่าย 
2. เพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิต 

KPI:  1. มีระดับคะแนนความพึงพอใจในการใช้งานระบบเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 3.5 คะแนน 
 2. มีระดับคะแนนความพึงพอใจในการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิต ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

จ านวน หน่วยนับ 

ส ารวจความพึงพอใจในการใช้งาน

ระบบเครือข่าย 

เพ่ือให้ทราบปัญหา/

ข้อเสนอแนะ และเป็น

แนวทางในการปรับปรุง

ระบบเครือข่ายต่อไป 

> 3.5 คะแนน ผลการประเมินความพึง

พอใจของแต่ละ Service ที่

งานเครือข่ายให้บริการ 

ตุลาคม – 

กันยายน 2563 

นางสาวธนัฏฐา โกเมศ 

นายพาทิศ บัวคง 

นางสาววริศรา เลิศล้ า 

เพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก้ไข

ปัญหาคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิต 

เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจ

และแก้ไขปัญหาให้กับ

นิสิต 

> 4 คะแนน ผลการประเมินความพึง

พอใจของนิสิต 

ตุลาคม – 

กันยายน 2563 

นางสาวธนัฏฐา โกเมศ 

นายพาทิศ บัวคง 

นางสาววริศรา เลิศล้ า 
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3.งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน 
ยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย  
มาตรการ : 

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ NU Moodle  
2. พัฒนาระบบ หลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ MOOC ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  

KPI : 
1. มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ NU Moodle จ านวน 1 ระบบ 
2. มีการพัฒนาระบบ หลักสูตรออนไลน์ในรูปแบบ MOOC ของมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 1 ระบบ 
3. ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย   > 3.5 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

ปรับปรุงระบบ NU Moodle LMS  เพ่ือปรับปรุง NU 
Moodle LMS ที่รองรับ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

1 ระบบ มีการปรับปรุงระบบ NU 
Moodle LMS 

ตุลาคม 2562 - 
พฤศจิกายน 2562 

นายปริญญา ตากล้า  
นายธนพล เฉลิมภักตร์ 

เพ่ือจัดท าคู่มือส าหรับ
การใช้งานด้วยตัวเอง 

1 คู่มือ คู่มือการใช้งานระบบ และ 
VDO Clip  

ตุลาคม 2562 - 
พฤษภาคม 2563 

นายปริญญา ตากล้า  
นายธนพล เฉลิมภักตร์ 

พัฒนาระบบ หลักสูตรออนไลน์ใน
รูปแบบ MOOC ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร  

เพ่ือศึกษา และพัฒนา
ระบบ หลักสูตรออนไลน์
ในรูปแบบ MOOC ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1 ระบบ ระบบหลักสูตรออนไลน์ใน
รูปแบบ MOOC ของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตุลาคม 2562 - 
พฤษภาคม 2563 

นายปริญญา ตากล้า  
นายธนพล เฉลิมภักตร์ 
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แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

วัดระดับความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
 

เพ่ือวัดความพึงพอใจใน
การใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนภายใน
มหาวิทยาลัย 

3.5 ระดับ ระดับความพึงพอใจในการ
ใช้งานระบบ 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นายปริญญา ตากล้า  
นายธนพล เฉลิมภักตร์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาสื่อการสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน (Smart Learning)  
มาตรการ : 

1. จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนารายวิชาที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
2. ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 

KPI : 
1. มีรายวิชาที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 15 รายวิชา 
2. มีการพัฒนารายวิชาในรูปแบบ MOOC  ส าหรับใช้งานผ่านระบบ Thai MOOC จ านวน 12 รายวิชา 
3. มีการจัดหาและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 4 เรื่อง  

 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

โครงการสัมมนา การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน  

เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน  

1  โครงการ มีการจัดโครงการ ได้ตาม
แผนงาน 
 

พฤษภาคม 2563 
– สิงหาคม 2563 

นายปริญญา ตากล้า  
นายธนพล เฉลิมภักตร์ 
 

ติดตามผู้เข้าอบรมในการ เพ่ือให้มรีายวิชาที่น าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน อาทิใน
ระบบ e-Learning , 
Moodle ,ThaiMOOC , 
Google Classroom , 

15 รายวิชา จ านวนรายวิชาที่น าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน  
 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นางจินตนา  ชัยรัตนศักดิ์ 
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล 
วิทยากรด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน 
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แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

MS Team และระบบ
อ่ืนๆ เป็นต้น 

โครงการพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ 

และการจัดการเรียนการสอน 

MOOC  ผ่านเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคเหนือตอนล่าง ภายใต้โครงการ

พัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพ่ือ 

การจัดการเรียนการสอนในระบบ

เปิด (Thai – MOOC) ระยะที่3 

เพ่ือจัดท ารายวิชาของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรใน
ระบบ Thai MOOC 

12 รายวิชา จ านวนรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยนเรศวรใน
ระบบ Thai MOOC 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นายดนุวัศ ภาชนะพรรณ์ 
 

ด าเนินการจัดหา และเผยแพร่สื่อ
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ
การด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย
บนระบบ NULO 

เพ่ือผลิต และเผยแพร่สื่อ
การเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
ด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัยบนระบบ 
NULO 

4 เรื่อง มีการจัดหา และเผยแพร่
สื่อการเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนและการ
ด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัยบนระบบ 
NULO 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นายกิตติพจน์ เอ่ียววชิรากุล 

นายไพรัช  แตงสวน 

นายทรงยศ  หรรษา 

นายธงชัย วิไลวิทย์ 

นายเติมพงษ์ ทองทุม 

นางสาวณัฐกานต์ อิ่มรส 
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กลยุทธ์ที่ 3 ศูนย์ทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มาตรการที่  

1. ด าเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ICT Exam) ให้เป็นไปตามปฏิทินการ
เรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ปรับปรุงคลังข้อสอบให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับรายวิชาศึกษาท่ัวไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

ด าเนินการจัดสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(ICT Exam)ให้เป็นไปตามปฏิทิน
การเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด   

เพ่ือจัดสอบวัดความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี ตามปฏิทินการ
เรียนการสอน 

     5,000 คน จ านวนนิสิตทีเ่ข้าสอบ ICT 
Exam 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นายสิงห์อดุล สมพมิตร  
นางสาวสุนีย์ พยอมชื่น 

โครงการปรับปรุงระบบคลังข้อสอบ  เพ่ือออกแบบ และปรับปรุง
ระบบคลังข้อสอบที่มีการปรับ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

     3.5 ระดับความ
พึงพอใจ 

ความพึงพอใจในการใช้คลัง
ข้อสอบ 

ตุลาคม 62 - 
มิถุนายน 63 

นายสิงห์อดุล สมพมิตร 
นางสาวสุนีย์ พยอมชื่น 
นายธนพล เฉลิมภักตร์ 
นายปริญญา ตากล้า 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เข้าสอบ  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้
เข้าสอบให้สามารถตรวจสอบ
รายชื่อได้ 

1 ระบบ ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าสอบ ตุลาคม 62 - 
มิถุนายน 63 

นายสิงห์อดุล สมพมิตร 
นายธนพล เฉลิมภักตร์ 
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แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

พัฒนาระบบระบุตัวตนผู้เข้าสอบ
ด้วย RFID 

เพ่ือพัฒนาระบุส าหรับระบุ
ตัวตนผู้เข้าสอบด้วยระบบ 
RFID 

1  ระบบ ระบบระบุตัวตนผู้เข้าสอบ
ด้วย RFID 

ตุลาคม 62 - 
มิถุนายน 63 

นายสิงห์อดุล สมพมิตร
และงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมให้นิสิต และบุคลากร ได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการ :  

1. มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิต เข้าร่วมแข่งขันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ  
2. จัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมนิสิตออกสู่การท างานในอนาคต    
3. จัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้และสร้างวิสัยทัศน์ในการท างาน  
4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. จัดท าหลักสูตร Online ในเนื้อหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
6. การวัดผลการพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

KPI:   
1. มีนิสิต เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับประเทศ  

 2. จัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมนิสิตออกสู่การท างานในอนาคต   1 ครั้ง 
 3. จัดงานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้และสร้างวิสัยทัศน์ในการท างาน 1 ครั้ง 

4. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 20 หลักสูตร 
5. จัดท าหลักสูตร Online ในเนื้อหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เรื่อง 
6.  ระดับความพึงพอใจในการจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต 
ส าหรับการแข่งขัน  Microsoft 
Office Specialist Olympic 
2020 
 

เพ่ือคัดเลือกนิสิตเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วม
สอบแข่งขัน Microsoft Office 
Specialist Olympic ประจ าปี 
2563 

1 คน มีนิสิตผ่านการคัดเลือกเพ่ือ
สอบแข่งขัน และได้รับ
รางวัล Microsoft Office 
Specialist Olympic 
2020 ระดับประเทศ 

ตุลาคม2562 – 
พฤษภาคม 
2563 

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ 
 

สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือเตรียมนิสิตออกสู่การท างาน
ในอนาคต    

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเตรียมนิสิตออกสู่
การท างานในอนาคต    

1 ครั้ง มีการจัดงานสัมมนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เตรียมนิสิตออกสู่การ
ท างานในอนาคต      

มกราคม 2562– 
กันยายน 2563 

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ 
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล 

สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ความรู้และสร้างวิสัยทัศน์
ในการท างาน 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้ความรู้และ
สร้างวิสัยทัศน์ในการท างาน 

1 ครั้ง มีการจัดงานสัมมนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือให้ความรู้และสร้าง
วิสัยทัศน์ในการท างาน 

มกราคม 2562– 
กันยายน 2563 

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ 
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และนิสิต ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและนิสิต ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

20 หลักสูตร จ านวนหลักสูตร มกราคม 2562– 
กันยายน 2563 

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ 
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล 

พัฒนาหลักสูตร Online ในเนื้อหา
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ

เพ่ือจัดท าหลักสูตรพ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ให้อยู่

3 เรื่อง จ านวนหลักเรื่อง มกราคม 2562– 
กันยายน 2563 

นางสาวสุนีย์  พยอมชื่น 
นายสิงห์อดุล สมพมิตร 
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แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ระดับพ้ืนฐาน   

ในรูปแบบสื่อ Online ให้ศึกษา
ด้วยตนเอง 

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ 
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล 

การวัดผลการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพ 

เพ่ือวัดผลการพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 ระดับ ระดับความพึงพอใจ  มกราคม 2562– 
กันยายน 2563 

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ 
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล 
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กลยุทธ์ที่ 5 : การหารายได้จากการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรการ :  

1. หลักสูตรหารายได้เพ่ือเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความสนใจของลูกค้า  
KPI:   

1. จัดท าโครงการอบรมหลักสูตรหารายได้เพ่ือเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความสนใจของลูกค้า จ านวน 2 หลักสูตร 
2. รายได้จากากรจัดอบรม 

 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ จ านวน หน่วยนับ 

หลักสูตรหารายได้เพ่ือเสริมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความ
สนใจของลูกค้า 

จัดท าโครงการอบรมหลักสูตร
หารายได้เพ่ือเสริมทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามความ
สนใจของลูกค้า 

6 
 

หลักสูตร 
 

 

จ านวนหลักสูตรหา
รายได้ 
 

มกราคม 2562– 
กันยายน 2563 
 

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ 
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล 
งานประชาสัมพันธ์ 

200,000 บาท รายรับจากการ
ลงทะเบียน 

ตุลาคม 2562– 
กันยายน 2563 

นางจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ 
นางสาวปณิดา ภานุไพศาล 
งานประชาสัมพันธ์ 
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ยุทธศาสตร์ : บริหารจัดการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการห้อง Computer Self Access และห้องประชุมกลุ่มย่อย 
มาตรการ :  

1. มีการใช้บริการห้องให้บริการ Computer Self Access และห้องประชุมกลุ่มย่อย  
2. มีการใช้ระบบสารเทศเพ่ือจองห้องและบันทึกสถิติผู้ใช้งาน    
3. มีการวัดระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ  

KPI:   
1. มีจ านวนผู้ใช้บริการห้องให้บริการ Computer Self Access และห้องประชุมกลุ่มย่อย จ านวน ≥20,000 คน 

 2. จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือจองห้องและบันทึกสถิติผู้ใช้งาน 1 ระบบ 
 3. มีระดับความพึงพอใจในการใช้บริการ ≥4 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

มีการใช้บริการห้องให้บริการ 
Computer Self Access และห้อง
ประชุมกลุ่มย่อย 

เพ่ือพัฒนาระบบ 
Computer Self Access 
และห้องประชุมกลุ่มย่อย ให้
เต็มศักยภาพ 

≥20,000 คน ผู้เข้าใช้งาน ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

นางสิริวรรณ ปราบอินทร์ 

มีการใช้ระบบสารเทศเพ่ือจองห้อง
และบันทึกสถิติผู้ใช้งาน    

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส าหรับจองห้องและบันทึก
สถิติผู้ใช้งาน    

1 ระบบ ระบบสารสนเทศ ส าหรับ
จองห้อง 

ตุลาคม 2562 –  
มิถุนายน 2563 

นางสิริวรรณ ปราบอินทร์ 
นายธนพล เฉลิมภักตร์ 

การวัดระดับความพึงพอใจในการใช้
บริการ 

เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน 

≥ 4 ระดับ ระดับความพึงพอใจการ
ใช้งาน 

ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 

นางสิริวรรณ ปราบอินทร์ 
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กลยุทธ์ที่ 2 : จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือการพัฒนาสื่อการสอน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาตรการ :  

1. การจัดท าห้องผลิตสื่อสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน  
2. ปรับปรุงห้อง Studio ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ Studio ถ่ายภาพ และห้องบันทึกเสียง ให้รองรับกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  เพื่อรองรับการเรียนการสอน 

และการจัดท าสื่อสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน  
KPI:  1.   ออกแบบห้องผลิตสื่อสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอน จ านวน 1 ห้อง 

2. มีแผนการเสนองบประมาณเพ่ือปรับปรุงห้อง Studio ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ Studio ถ่ายภาพ และห้องบันทึกเสียง   

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

การจัดท าห้องผลิตสื่อสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

เพ่ือจัดท าห้องส าหรับผลิต
สื่อสารสนเทศส าหรับการ
เรียนการสอนด้วยตนเอง 

1 ห้อง มีห้องผลิตสื่อสารสนเทศ
ส าหรับการเรียนการสอน
ด้วยตนเอง 

มกราคม 2563 – 
กันยายน 2563 

นายกิตติพจน์ เอ่ียมวชิรากุล 
นายไพรัช  แตงสวน 
นายทรงยศ หรรษา 

ปรับปรุงห้อง Studio ด้านการผลิต
รายการโทรทัศน์ และห้องผลิตสื่อ
การเรียนการสอน  

เพ่ือรองรับกับเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน  ส าหรับการเรียน
การสอน และการจัดท า
สื่อสารสนเทศ 

1 ระบบ การปรับปรุงห้อง Studio 
ด้านการผลิตรายการ  

มกราคม 2563 – 
กันยายน 2563 

นายกิตติพจน์ เอ่ียมวชิรากุล 
นายไพรัช  แตงสวน 
นายทรงยศ หรรษา 
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4.งานระบบสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการฐานข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลหลักของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านเข้าไว้ด้วยกัน และสามารถพัฒนา  

สู่ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและสนับสนุนการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 
มาตรการ 2.1.1 มีฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักท้ัง 5 ด้านของมหาวิทยาลัย (บุคลากร นิสิต หลักสูตร บริการวิชาการ และวิจัย) 
 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

ปรับปรุง Information 
Architecture และบูรณาการ
ข้อมูลด้านบุคลากรมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เพ่ือปรับปรุง Information 
Architecture  และบูรณา
การข้อมูลด้านบุคลากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

1 ฐานข้อมูล
กลาง 

มี Information 
Architecture ของ
ฐานข้อมูล 5 ด้าน 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นางสาวนันทวรรณ  -
ประภักรางกูล 
นายเอกภาคย์ วรรณกูล 

 
2.1.2 ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

บริการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกลางแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้บริการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
กลางแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

> 2 บริการ บริการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลกลางแก่หน่วยงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 
2 บริการ 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นางสาวนันทวรรณ  -
ประภักรางกูล 
นายเอกภาคย์ วรรณกูล 

 



37 
 

 

2.1.3 มีกระบวนการในการทวนสอบข้อมูลในฐานข้อมูลกลางกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

ทวนสอบข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง
กับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล 

เพ่ือให้บริการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากฐานข้อมูล
กลางทีถู่กต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 

1 กระบวนการ มีกระบวนการในการทวน
สอบข้อมูลในฐานข้อมูล
กลางกับหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูล 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นางสาวนันทวรรณ  -
ประภักรางกูล 
นายเอกภาคย์ วรรณกูล 

 
2.1.4 ด าเนินการท า Database Clustering 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

ประยุกต์ใช้ Database Clustering 
โดยใช้ Microsoft  SQL Server 
2017 Failover Cluster 

เพ่ือให้ระบบฐานข้อมูล
เสถียรภาพ 

1 Cluster มีการท า Database 
Clustering 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นายเอกภาคย์  วรรณกูล 
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กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
มาตรการที่ 2.2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารให้เป็นระดับDecision support 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
วิเคราะห์ Big Data ด้านภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหารให้เป็นระดับ
Decision support 

1 ระบบ มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นางสาวนันทวรรณ  
ประภักรางกูล 
นายเอกภาคย์ วรรณกูล 

 
มาตรการที่ 2.3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริการนิสิต 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการ
นิสิต และระบบช่วยเหลือนิสิต 

1. ระบบใบรับรองการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2. ระบบทุนการศึกษานิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร กยศ. 
กรอ. 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
ให้บริการสวัสดิการนิสิต 
และระบบช่วยเหลือนิสิต 

2 ระบบ มีระบบการให้บริการ
สวัสดิการนิสิต และระบบ
ช่วยเหลือนิสิต 2 ระบบ 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นันทวรรณ, เอกภาคย์, 
เบญจภา, นภาวรรณ, 
กานต,์ ภาณุพงศ,์  
พิชญา 
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มาตรการที่ 2.3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 2558 และ 2559 
(TQF) 
 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
บริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

1 ระบบ มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นันทวรรณ, เอก
ภาคย,์ เบญจภา, 
นภาวรรณ, กานต,์ 
ภาณุพงศ,์ พิชญา 
 

 
มาตรการที่ 2.3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ 
1. ระบบบริหารจัดการกรอบอัตราก าลัง 
2. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
3. ระบบบริหาร MOU ของมหาวิทยาลัย 
4. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกายภาพ และ

สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวร  

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านการ
บริหารจัดการ 

2 ระบบ มีพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการบริหารจัดการ
อย่างน้อย 2 ระบบ 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นันทวรรณ,  
เอกภาคย์, เบญจภา, 
นภาวรรณ, กานต,์  
ภาณุพงศ,์ พิชญา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับประชาคมในมหาวิทยาลัยและสังคม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 ให้ค าปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการด าเนินงานภายในมหาวิทยาลัย 

แผนงาน/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน หน่วยนับ 

 ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ 

เพ่ือให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

1 บริการ มีบริการให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 

ตุลาคม 2562 - 
กันยายน 2563 

นันทวรรณ,  
เอกภาคย์, เบญจภา, 
นภาวรรณ, กานต,์  
ภาณุพงศ,์ พิชญา 
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บทที่ 3 งบประมาณประจ าปี 2563 

 

รายการ เงิน รวมเงิน รวมเงินทั้งสิ้น 

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       
38,884,032  

     
38,884,032  

     
38,884,032  

กองทุนทั่วไป  010000 
          

26,639,132  

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 09007010000 
          

26,639,132  

งานสนับสนนุการจัดการศึกษา 09007010101 
          

26,639,132  

   1. ค่าจ้างช่ัวคราว           5,867,700  

    1.1 ค่าจ้างช่ัวคราวรายเดือน   (ต.ค. 62-ก.ย.63)  
 

    5,867,700    

   2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   
          

14,121,432  

    2.1 ค่าตอบแทน         220,000    

     - เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         220,000  
 

  

    2.2 ค่าใช้สอย  
 

 13,901,432    

    -  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะ 30,000      

      - ค่าเช่าทรัพย์สิน       13,575,312      

     - ค่าเบี้ยประกัน (อาคาร :CITCOMS)         110,000     

     - เงินประกันสังคม         186,120  
 

  

   3. ค่าสาธารณูปโภค    

 
          

6,500,000  

    3.1 ค่าสาธารณูปโภค    
 

    6,500,000    

      - ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   
      

6,500,000  
    

    

      1) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลยั
มหาวิทยาลยันเรศวร พิษณุโลก 1 วงจร วงเงิน
เต็มรปู 19,600,000 บาท 

      

                    ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 6,500,000  บาท  

 
    

                    ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 6,500,000บาท 

 
    

                    ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ 6,500,000 บาท       

       4. เงินอุดหนุน   

              
150,000  

         4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป  
 

      150,000    

         - โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ       
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1)  โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นเทคโนโลยดีิจิทัล  
ส าหรับบคุลากร และนสิิต 

           
150,000  

    

กองทุนบริการวิชาการ  040000 
                

60,000  

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม  09010020000 
  

60,000  

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  09010020101  
 

60,000  

     1. เงินอุดหนุน    
  

60,000  

       1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป    60,000    

         - โครงการบริการวิชาการแก่สังคม       

  

 

    

1)  โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ การน า
เทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียน
การสอน Online 

             
60,000  

    

        

กองทุนสนิทรัพย์ถาวร  060000  
 

12,184,900  

แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 09007010000 
  

12,184,900  

งานสนับสนนุการจัดการศึกษา   09007010101  
 

12,184,900  

   1. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  
  

8,858,900  

    1.1 ค่าใช้สอย   
 

    8,858,900    

      -  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยส์ิน          87,600  
  

    

จ้างดูแลและบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (edoc) 

      

      -  ค่าจ้างเหมาบริการ      2,085,000  
  

        (2.1) ดูแลระบบลิฟท์ 50,000 บาท       

    

    (2.2) ดูแลและบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย 
1,800,000 บาท 

      

    

    (2.3) จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านภายในอาคาร 
CITCOMS 200,000 บาท 

      

    

    (2.4) จ้างเหมาปรับปรุงระบบภาพและเสียง
ห้องประชุม Mini Conference 35,000 
บาท 

      

      -  ค่าธรรมเนียม 
        

6,686,300  
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(3.1) ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดซอฟต์แวร์เสริมส าหรับ
พัฒนาระบบสารสนเทศ DXperience Asp.Net2ชุด 
= 52,000,(3.2) ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดซอฟต์แวร์
เสริมส าหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ DXperience 
Asp.Net3ชุด = 78,000,(3.3) ค่าต่ออายุลิขสิทธิ์ 
ส าหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัทางระบบ
เครอืข่ายคอมพิวเตอร์1ชุด = 1,420,000,(3.4) ค่า
ต่ออายุลิขสิทธิ์การใช้งานชุดโปรแกรมระบบ 
Campus Agreement) 1 ชุด=4,625,000 (4) 
ซอฟต์แวร์ส าหรับบรหิารจัดการระบบ 
Virtualization 8,300 (5) ซอฟต์แวร์ส าหรับการ
พัฒนาสื่อ (Camtasia Studio)10,000  (6) ค่าต่อ
อายุลิขสิทธิ์ส าหรับระบบรักษาความปลอดภัย
ส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนกิส์ = 493,000 

      

   2. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสรา้ง  
            

3,326,000  

       2.1 ครุภัณฑ์  
 

  3,326,000  
 

       
    1) ระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 ระบบ  

        
3,326,000  

    

        2.1.1) ชุดซอฟต์แวร์พัฒนาเว็บไซต์1ชุด 56,000       

        

 2.1.2) ซอฟต์แวร์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของ
บัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย (ADAudit Plus 
Professional) 1ชุด 60,000  

      

       

 2.1.3)  ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจัดการระบบ 
Virtualization (VMWare Workstation 15) 1 
ชุด 8,500  

      

       

 2.1.4) อุปกรณ์ตรวจสอบสายไฟเบอร์ออฟติก
ส าหรับระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็และระบบ
โทรศัพท ์1 ชุด 44,000  

      

       
 2.1.5) ชุดอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
1 ชุด 35000  

      

       
 2.1.6) ชุดอุปกรณ์ส าหรับประชุมและ
ถ่ายทอดสดนอกสถานท่ี 1 ชุด 24,500  

      

       
 2.1.7) อุปกรณ์ส ารองข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลกลาง
ของมหาวิทยาลัย 1 ชุด 461,000  

      

       
 2.1.8) อุปกรณ์การให้บริการการสืบค้นข้อมูล
ส าหรับนสิิต 1 ชุด 137,000  

      

       
 2.1.9) ระบบเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายแบบ 
hyperconverge 1 ระบบ 2,500,000  
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บทที่ 4  โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนเพ่ือการด าเนินการโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน จ านวน  2   โครงการ คือ 

1. โครงการบริหารพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับบุคลากรและนิสิต งบประมาณ 150,000 บาท) 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน Online 
งบประมาณ 60,000 บาท) 
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แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
1. รหัสโครงการ   …......ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับบุคลากรและนสิิต  

Value Chain   ต้นน้ า    กลางน้ า  ปลายน้ า 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลิตบัณฑิต  .........หลกั..........รอง   การวิจัย .........หลัก..........รอง  
    การบริการวิชาการแก่สังคม.........หลัก..........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม .........หลัก..........รอง  
    บริหารจัดการ.........หลัก..........รอง 
 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....2  แนวทางการขับเคลื่อนที่.1.2.2.1.ตัวช้ีวัดที่.. 1.2.2.1..หลัก.....รอง...... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวช้ีวัดที่..............หลัก.....รอง...... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวช้ีวัดที่..............หลัก.....รอง...... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อน......................ตัวช้ีวัดที่..............หลัก.....รอง...... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเขม้แข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อน......................ตัวช้ีวัดที่..............หลัก.....รอง...... 
 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....3..  

 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน  โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน......บริการวิชาการแก่สังคม.................... 
4.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 
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5. ผู้รับผิดชอบ  
  5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายดนุวัศ  ภาชนะพรรณ์     โทร.. 1567 
 5.3 ผู้ประสานงาน   นางจินตนา  ชัยรัตนศักดิ์     โทร....1510 
   นางสาวปณดิา  ภานุไพศาล  โทร....1575 

    นายสุเมธ   ขวัญเมือง   โทร....1524 
    นางสุกัญญา   แซ่โก   โทร....1502 

      
 5.4 ผู้รายงานผล.......... นางจินตนา  ชัยรัตนศักดิ์    โทร....1510 

 
 6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ) 

ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ตามทิศทางและนโยบายของรัฐบาล และเล็งเห็นถึงโอกาสและ
ความท้าทาย ของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตและ
บุคลากร ของมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถปรับตัวและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในบริบทของการเปลี่ยนแป ลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการท างานและการเตรียมความพร้อมต่อ
การออกสู่ตลาดแรงงาน  โดยส านักงานข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy 
ประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน ได้แก่  การใช้งานคอมพิวเตอร์  การใช้งานอินเตอร์เน็ต  การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย  การใช้
โปรแกรมประมวลผลค า  การใช้โปรแกรมตารางค านวณ  การใช้โปรแกรมน าเสนองาน การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การท างาน
ร่วมกันแบบออนไลน์  การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย   

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้เห็นถึงความส าคัญในการที่จะพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล หรือ Digital literacy   ให้กับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยดีจิทิลั 
ส าหรับนิสิต และบุคลากรขึ้นโดยจะด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดสัมมนา  การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ส าหรับ
การศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  การพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้เช่ียวชาญ การพัฒนานิสิตสู่การแข่งขันในระดับประเทศ   ตลอดทั้งการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้  เพื่อให้นิสิต และบุคลากร เกิดทักษะความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีศักยภาพ 
 
7. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยดีิจิทัล ส าหรับนสิิต และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย
นเรศวร 
 2)  เพื่อจัดท าสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยดีิจิทัล ในรูปแบบ Online  ส าหรับนิสติ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 3)  เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และพัฒนาผูดู้แลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย  
 4)  เพื่อเป็นการยกระดบัและพัฒนาศักยภาพนิสติในการเข้าร่วมแขง่ขัน MOS Olympic 2020 ระดับประเทศ 
 5)  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเป็นผู้เชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยดีิจิทัล 
 6)  เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ การใช้งานเทคโนโลยีดิจทิัลในสื่อต่าง ๆ 
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8.  เป้าหมายของโครงการ 
      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทลั  12 หลักสูตร  จ านวน 20 รุ่น 
- จัดท าสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศัยภาพด้านดิจิทลั ในรุปแบบ Online จ านวน 3 เรื่อง  
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผูดู้แลระบบเครือข่าย จ านวน 3 ครั้ง 
- จัดส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการแขง่ขัน MOS Olympic 2020 
- บุคลากรผา่นการอบรมและพัฒนา ได้รับ Certificate ด้านเทคโนโลยดีิจิตอล 
- สื่อประชาสมัพันธ์ด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจติอลในรูปแบบต่าง ๆ  

เชิงผลลัพธ์(Outcome) - นิสิต และบุคลการ มีใช้งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมออก       
สู่ตลาดแรงงาน 
- นิสิตและบคุลากร สามารถศึกษาสื่อ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเอง 
- มีการพัฒนาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัในทิศทางเดียวกัน 
- มีวิทยากรที่เช่ียวชาญ ด้านเทคโนโลยดีิจิทัลเพิม่ขึ้น 
- สามารถสื่อสารและใหค้วามรู้ เกีย่วกับเทคโนโลยีดจิิทัล หลากหลายช่องทาง 

 
 8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

กิจกรรม
ที่ 1 

กิจกรรม
ที่ 2 

กิจกรรม
ที่ 3 

กิจกรรม
ที่ 4 

กิจกรรม
ที่ 5 

กิจกรรม
ที่ 6 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ านวนทั้งสิน้ 

คน       

นิสิต คน 10,000 50  4  6,000 
บุคลากรสายวิชาการ คน 200 50     
บุคลากรสายสนับสนุน คน 500 50 40  48  
ประชาชน/สังคม....... คน 500     500 

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั คน 50     5,000 
องค์กร/ระบบบริหาร
จัดการ 

ระบุหน่วย
นับ 
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8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดอบรมเชิง
ปฏิบิติการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

41,600                          

2. จัดท าสื่อการสอน
เพื่อพัฒนาศัยภาพ
ด้านดิจิทัล 

9,000                          

3. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย 

 4,200                        

4. ส่งตัวแทนนิสิตเข้า
ร่วมการ
แข่งขัน MOS 
Olympic 2020 

50,200             

5. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 

35,000             

6. ประชาสมัพันธ์และ
เผยแพรค่วามรู้ การ
ใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

10,000             

รวม 150,000          

 
9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

 รายได้  150,000.บาท      แผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
กองทุนทั่วไป  แผนงานการจัดการศึกษาอุดมศึกษา เงินสนับสนุนการจัดการศึกษา  เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริหารพัฒนาระบบ

สารสนเทศ (โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส าหรับบุคลากร และนิสิต) 
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9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 

จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยดีิจิทัล   

1 อาหารว่าง  (40 คน x 16 รุ่น x 35 บาท) 22,400 

2 อาหารและอาหาร  (40 คน x 4 รุ่น  x 120 บาท) 19,200 

จัดท าสื่อการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทลั 

1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (3 คน X 50 บาท X 4 ช.ม. X 15 วัน)     9,000 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ดูแลระบบเครือข่าย 

1 อาหารว่าง  (40 คน x 3 ครั้ง x 35 บาท) 4,200 

ตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2020   

1 ค่าจัดซื้อชุดข้อสอบ 9,000 

2 ค่าอาหารและอาหารว่าง ( 120 บาท x 4 คน x 15 วัน) 7,200 

3 ค่าลงทะเบียนสอบ (2,500 บาท x 4 คน)                                 10,000 

4 ค่าห้องพักนิสิต  (2 ห้อง x 1,000 บาท  x 3 คืน)                      
ค่าห้องพักเจ้าหน้าที่  (2 ห้อง  x 1,500 บาท  x 3 คืน)              

15,000 

5 ค่าเบี้ยเลี้ยงนิสิต (240 บาท x 4 วัน x 4 คน)  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่  (240 บาท x 4 วัน x 2 คน)                 

5,760 

6 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง      2,440 

7 ค่าสมทบของพนักงานขับรถ (100 บาท x 2 วันธรรมดา)                    
ค่าสมทบของพนักงานขับรถ (300 บาท x 2 วันหยุด)                    

800 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเป็นผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดจิิทัล   

1 ค่าลงทะเบียน 6,500 

2 ค่าวิทยากร 7,000 

3 ค่าเดินทางไปราชการ 5,000 

4 ค่าเบี้ยเลี้ยง 4,000 

5 ค่าที่พัก 4,000 

6 ค่าอาหารว่างและหารว่าง 5,500 

7 ค่าวัสดุโครงการ 3,000 

ประชาสมัพันธ์และเผยแพร่ความรู ้การใช้งานเทคโนโลยดีิจิทัล  

1 ค่าจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 2,000 

2 ค่าวัสดุโครงการ 4,000 

3 ค่าจ้างแปลภาษา    4,000 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 
ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 
10.1. วัน  เวลา ใน

การจัดกิจกรรม 
มกราคม – 
กันยายน 2563 

มกราคม – 
สิงหาคม 2563 

มกราคม – 
สิงหาคม 2563 

มกราคม – 
สิงหาคม 2563 

มกราคม – 
กันยายน 2563 

พฤศจิกายน 
2562- กันยายน 
2563 

10.2 สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

CITCOMS CITCOMS CITCOMS ในประเทศไทย ในประเทศไทย CITCOMS 

 
11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 
 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6 
 ปริมาณ 
 
 

จัดอบรมพัฒนา
ศักยภาพด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิตอล  12 
หลักสตูร  
จ านวน 20 รุ่น 

 

จัดท าสื่อการ
สอนเพื่อ
พัฒนาศัยภาพ
ด้านดิจิทัล ใน
รุปแบบ 
Online 
จ านวน 3 
เรื่อง 

 

จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
ผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย 
จ านวน 3 
ครั้ง 

 

   

 
คุณภาพ 
 

   จัดส่งตัวแทน
นิสิตเข้าร่วมการ
แข่งขัน MOS 
Olympic 2020 
ได้รางวลั
ระดับประเทศ 

 

มีบุคลากร
ผ่านการ
อบรมพัฒนา 
ได้รับ 
Certificate 
ด้าน
เทคโนโลยี
ดิจิตอล ร้อย
ละ 30% 
ของบุคลากร
ทั้งหมด 

 

มีสื่อ
ประชาสมัพัน
ธ์ด้านการใช้
งานเทคโนโลยี
ดิจิตอล ที่
สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย 
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12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  

 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)   บุคลากร และนสิิตผา่นการอบรมด้านเทคโนโลยีดจิิตอล และสามารถน าไปประยุกต์กับการใช้งานได้ 
 2)   นิสิตและบุคลากร สามารถศกึษาสื่อ Online เพื่อพัฒนาศักยภาพได้ด้วยตนเอง 
 3)   ผู้ดูแลระบบเครือข่ายประจ าคณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้รับความรู้และพัฒนาด้านระบบเครือข่าย
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 4)   นิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 202 ได้รางวัลระดับประเทศ 
 5)   มีบุคลากรผ่านการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นผูเ้ช่ียวชาญในระดับที่สูงขึ้น 
 6)   มีสื่อประชาสัมพันธ์ดา้นการใช้งานเทคโนโลยดีิจิตอล ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 

..............................................ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                                                                         (นายดนุวัศ  ภาชนะพรรณ์) 
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แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. รหัสโครงการ…40101089336...  ชื่อโครงการ...อบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเทคโนโลยีเพ่ือการประยุกต์ในการจัดการเรียนการ

สอน Online 

Value Chain          ต้นน้ า        กลางน้ า  ปลายน้ า 
 
2.  ความสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย  
    การผลิตบัณฑิต  .........หลกั..........รอง   การวิจัย .........หลัก..........รอง  
    การบริการวิชาการแก่สังคม.........หลัก..........รอง  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม .........หลัก..........รอง  
    บริหารจัดการ.........หลัก..........รอง 
 
3.  ความสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564  
  ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2562-2564) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพฯ 
   กลยุทธ์ที่.....2  แนวทางการขับเคลื่อนที่.1.2.2.1.ตัวช้ีวัดที่.. 1.2.2.1..หลัก.....รอง...... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขดีความสามารถการวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวช้ีวัดที่..............หลัก.....รอง...... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสรมิสรา้งศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อนที่......................ตัวช้ีวัดที่..............หลัก.....รอง...... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสานและเชื่อมโยงกับประเพณีของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อน......................ตัวช้ีวัดที่..............หลัก.....รอง...... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบรหิารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเขม้แข็งและยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่............แนวทางการขับเคลื่อน......................ตัวช้ีวัดที่..............หลัก.....รอง...... 
 

 3.2 แผนพัฒนาฯ ของคณะ/หน่วยงาน (ถ้ามี) 
 นโยบาย/ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....3..  

 
4.  ภาพรวมโครงการ/การด าเนินงาน 
 4.1 ลักษณะการด าเนินงาน  โครงการ     การด าเนินงาน 

4.2 ภายใต้แผนงาน......บริการวิชาการแก่สังคม.................... 
4.3 ลักษณะโครงการ    โครงการที่ใช้งบประมาณ   โครงการทีไ่ม่ใช้งบประมาณ 
4.4 วิธีการด าเนินงาน    ด าเนินการเอง    จัดจ้าง 
4.5 รหัส GFMIS ของโครงการ(ถ้ามี)................................................................................................................... 

NU - PL – 63 - 04 002 
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5. ผู้รับผิดชอบ  
  5.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน  กองบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

  5.2 ผู้รับผิดชอบ    นายปริญญา    ตากล้า     โทร.. 055-96-1552 
 5.3 ผู้ประสานงาน   นายธนพล  เฉลิมภักตร์     โทร...055-96-1552      
 5.4 ผู้รายงานผล.............นายปรญิญา    ตากล้า     โทร....055-96-1552 

 
 6. หลักการและเหตุผล (อย่างย่อ) 

ในปัจจุบันการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายท าให้เกิดกระบวนการจัดเรียนการ

สอนในรูปแบบใหม่หลากหลายรูปแบบ   ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนในรูปแบบ e-Learning   การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC  

หรือจะเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์กับการเรียนการสอนภายในช้ันเรียน ( Flipped Classroom )  เป็นต้น 

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการ

เรียนการสอน และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาสื่อการสอน  ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  จึงได้เห็นถึงความส าคัญในการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน  จึงได้จัดท า  โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และหลักสูตร

แบบออนไลน์  เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแก่อาจารย์ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ได้อย่างเหมาะสม และพร้อมก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัย 4.0 ต่อไป 

7. วัตถุประสงค์ 
 1)  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ผูส้อนสามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้และพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีน
การสอนในรูปแบบ Online ได้อยา่งเหมาะกับผู้เรยีนในยุค Gen Z 
             2) เพื่อเป็นเวที หรือ เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง วิธีการ แนวคิด จากผูท้ี่มีประสบการณ์  ผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการเรยีนการสอนกับอาจารยผ์ูส้อนรายวิชา 
 3) เพื่อให้ผู้สอนสามารถน าเอาความรู้จากการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ ปรับใช้ ในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ Online ให้สอดคล้องกับบริบทของรายวิชาและผู้เรียนท่ีเปน็กลุ่มเป้าหมายในรายวิชาต่อไป 
 
8.  เป้าหมายของโครงการ 

      8.1. เป้าหมายการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต(Output) - มีรายวิชาที่ใช้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Online จ านวน 

15 รายวิชา 

- มีผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา จ านวน 80 คน 

- ผู้สอนมีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอนเพิ่มขึ้น 1 

ระบบ 

- มีการจัดอบรม สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง  
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เชิงผลลัพธ์(Outcome) - ผู้สอนได้น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนในแบบ Online 

แบบจริงจังและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้รียน 

- มีเวที ช่องทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน

ในรูปแบบ Online มีความรู้หลังการอบรมอยู่ในระดับ มาก 

- มีกลไกการให้บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนแก่อาจารย์

ให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม 

- ช่วยลดขั้นตอน และเพิม่ประสิทธิภาพในการพัฒนาบทเรียนและการจัดการเรยีนการสอน 

 
 8.2 กลุ่มเป้าหมาย (รายกิจกรรม) 

เป้าหมาย หน่วยนับ จ านวน 

นิสิต คน 20 

บุคลากรสายวิชาการ คน 60 

บุคลากรสายสนับสนุน คน  

ประชาชน/สังคม....... คน  

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั คน  

องค์กร/ระบบบริหารจัดการ ระบุหน่วยนับ  

 

8.3. กิจกรรม/เนื้อหาท่ี/แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะด าเนินการ  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บาท) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

(บาท) ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7. สัมมนา อบรมเชิง
ปฏิบัติการการน า
เทคโนโลยีเพื่อการ
ประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอน Online 

60,000                          

รวม 60,000          
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9. งบประมาณ  
 9.1 แหล่งงบประมาณ 

 รายได้  60,000.บาท      แผ่นดิน...................................บาท   
  แหล่งทุนภายนอก...............................บาท     เงินกู้...................................บาท   
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม งานบริการวิชาการแก่ชุมชน  กองทุนบริการวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการบริการวิชาการ

แก่ชุมชน (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การน าเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน Online) 
 
9.2 รายละเอียดค่าใช้จ่าย (จ าแนกหมวดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบทางราชการ) 
       (รายกิจกรรมและระบุแหล่งเงินให้สอดคล้องกับข้อที่ 9.1) 

ล าดับ รายการ จ านวน (บาท) 
จัดสัมมนา/เสวนา บทบาทของผูส้อนและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาการศึกษาในยุค Thailand 
4.0 (ระยะเวลา 0.5 วัน) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากรในการเสวนา  ( 4 ท่าน x 3 ช.ม. x 1,000 บาท) 12,000 
2 ค่าที่พักวิทยากร ( 3 ห้อง x 1,200 บาท x 1 คืน) 3,600 

3 ค่าเดินทางของวิทยากร ( 3 ท่าน x 4,800 บาท) 14,400 
4 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (80 คน x 35 บาท) 2,800 
5 อาหารกลางวัน  (80 คน x 120 บาท) 9,600 
6 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คนขับรถ  (1 คน x 2 วัน x 200 บาท) 400 
7 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 850 

8 ค่าวัสดุส านักงาน 500 
9 ค่าเลี้ยงรับรองวิทยากร  (1,650 x 1 มื้อ) 1,650 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่ารถรับจ้าง) 1,800 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับจัดการเรยีนการสอน (0.5 วัน) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร  ( 1 ท่าน x 3 ช.ม. x 1,000 บาท) 3,000 
2 ค่าที่พักวิทยากร ( 1 ห้อง x 1,200 บาท x 1 คืน) 1,200 

3 ค่าเดินทางของวิทยากร ( 1 ท่าน x 4,800 บาท) 4,800 
4 อาหารว่างและเครื่องดื่ม  (80 คน x 35 บาท) 2,800 
5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่ารถรับจ้าง) 600 

*หมายเหตุ   ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

10.  วัน  เวลา และสถานที่ในการด าเนินการ (รายกิจกรรม) 

ล าดับ รายการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
10.1. วัน  เวลา ในการจัดกิจกรรม มิถุนายน – กันยายน 2563 มิถุนายน – กันยายน 2563 

10.2 สถานท่ีจัดกิจกรรม CITCOMS CITCOMS 
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11. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPI) 

ประเภท ตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI) 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 
 ปริมาณ 
 
 

 จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเตม็ 
100% 

 มีการน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศไป
ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนจ านวน 
15 รายวิชา 

 จ านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเตม็ 
100% 

 ผู้สอนสามารถความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ช้ินงาน 

 
คุณภาพ 
 

 ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ ระดับ 
พึงพอใจมาก 

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มตี่อการจดักิจกรรมเปน็ไปในทิศ
ทางบวก 

 เกิดชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้าน
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอน 

 ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน 

 ผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ ระดับ พึง
พอใจมาก 

 ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได ้

 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มตี่อการจดักิจกรรมเปน็ไปในทิศ
ทางบวก 

 ใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน 

 

12. ตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  
 สกอ.    ตัวช้ีวัดที่.................   สงป.   ตัวช้ีวัดที่.................  EdPEx หมวดที่........ 
 ก.พ.ร   ตัวช้ีวัดที่.................  สมศ.   ตัวช้ีวัดที่.................   
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1)   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา และมีความเหมาะสม
กลุ่มผูเ้รียนได ้
 2)   มีรายวิชาที่ใช้ในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน Online เพิ่มขึ้นจ านวน 15 รายวิชา 
 3)   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปช่วยลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบทเรียนและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสทิธิภาพ 
 4)   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ส าหรับในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการจดัการเรียน
การสอนให้เหมาะสมกับตนเอง 
 
 

.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                                                                       ( นายปริญญา   ตากล้า ) 

 


