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ค ำน ำ  
 

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ปรับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 
2564) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และสภาวการณ์การด าเนินงานในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีภายใต้การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการตามพันธกิจหลัก รวมทั้งการตอบสนองความต้องการและเป็นที่พ่ึงของสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน 

 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้น ากรอบจากแผนกลยุทธ์ของ

มหาวิทยาลัยมาเป็นเครื่องมือเพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เป็นแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ยัง
น ากรอบของแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายของรัฐบาลด้านดิจิตอลมาประกอบการพิจารณา
จัดท าแผนกลยุทธ์ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เน้นการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลัก ทิศทางและเป้าหมายของหน่วยงาน รวมไปถึงการน าแผนฯ เป็นเครื่องมือในการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือจะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพ สามารถรองรับและสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ 
       ผู้อ านวยการ 
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ส่วนที่ 1  
สภำพปัจจุบันส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย 

  
 
ที่ตั้ง : 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 
ถนนสถลมาร์ค  ต าบลเมืองศรีไค  
อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัด
อุบลราชธานี 34190  
โทรศัพท์ 045 353102-13 
โทรสาร 045 353114 

 http://www.ocn.ubu.ac.th/ 
 

ประวัติควำมเป็นมำ : 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับที่  8 (พ.ศ.2540–

2544) ใน พ.ศ. 2538 โดยมีโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย และ ได้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยโดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538 ให้
โครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ภายในส านักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระยะท่ี 8 (พ.ศ.2540–2544) ของทบวงมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายขึ้น
เป็นคณะหนึ่ง เพ่ือรับผิดชอบการจัดตั้งส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายตลอดจนการเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่
จ าเป็น และน าเสนอขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และได้เสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการพระราชกฤษฎีกา  

 

ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการออกแบบและท าการ
ก่อสร้างอาคารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายซึ่งได้เริ่มด าเนินการออกแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2538 และ
เริ่มท าการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2539 เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2540 โดยนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการ
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนั้นวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2540 จึงเป็นวันสถาปนาส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และในปัจจุบันมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ เป็นผู้อ านวยการส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
ปรัชญำ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ : 
ปรัชญำกำรด ำเนินงำน 
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย เพ่ือ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แห่งศตวรรษท่ี 21 
 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ

มหาวิทยาลัยและชุมชน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการด าเนินงาน

ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อ

สภาวการณ์ปัจจุบัน 
 
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : 
1. เพ่ือให้เกิดการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการอันได้แก่ 

หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานอธิการบดี อาจารย์ บุคคลากร นักศึกษาและชุมชน 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานรับบริการอ่ืนๆ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันต่อ

สภาวการณ์ปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ : 
1. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น บริการระบบเครือข่าย พัฒนาฐานข้อมูลกลาง การให้บริการซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ รวมถึงบริการสารสนเทศอ่ืนๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอันได้แก่ 
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส านักงานอธิการบดี อาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา 

2. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศอ่ืนๆ ที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ บุคคลกร นักศึกษา เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยและสอดคล้องสภาวการณ์ปัจจุบัน 

4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพและมีความสุข 

 
โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร : 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย 
จ านวน 12 กลุ่มงานย่อย ดังนี้ 

1. ส านักงานเลขานุการ มีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานคลังและพัสดุ และ 3) งานแผน 
งบประมาณ และสารสนเทศ 
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2. ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  รบัผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีกลุ่มงานย่อย 
ได้แก่ 1) งานวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2) งานพัฒนาและบ ารุงรักษาโปรแกรม และ 3) งานเขียนคู่มือและ
ทดสอบระบบ 

3. ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย รับผิดชอบงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับงานการบริหารและจัดการระบบเครือข่ายหลัก 
และระบบเครือข่ายไร้สาย โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 1) งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2) งานบริหารเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต และ 3) งานรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

4. ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง รับผิดชอบงานหลักด้านงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ การ
ให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และการให้บริการซ่อมบ ารุง
ส าหรับหน่วยงานภายในส างานอธิการบดีเป็นหลัก โดยมีกลุ่มงานย่อย ได้แก่ 1) งานบริการคอมพิวเตอร์ 2) งาน
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ 3) งานซ่อมบ ารุง 
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อัตรำก ำลังส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย : 

ฝ่ำย ต ำแหน่ง 

ประเภท 

ข้ำรำชกำร 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว รวม 

(คน) เงิน 
งบประมำณ 

เงิน
รำยได ้

ส านักงาน
เลขานุการ 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการ 1 - - - 1 
นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ  * 1    1 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ * 1 - - - 1 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร - - 1 - 1 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ - - 1 - 1 

รวม (คน) 3 - 2 - 5 
ฝ่ายพัฒนา
ซอฟต์แวร ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 1 - - - 1 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ - 1 3 - 4 

รวม (คน) 1 1 2 - 4 
ฝ่ายพัฒนา
เครือข่าย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ - 1 4 - 5 
รวม (คน) - 1 4 - 5 

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
ซ่อมบ ารุง 

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ช านาญงาน 2 - - - 2 
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏบิัติงาน - - 2 - 2 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ - - - 1 1 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ** - - 2 - 2 

รวม (คน) 2 - 4 1 7 
รวมจ ำนวนทั้งสิน้(คน) 6 2 13 1 22 

หมำยเหตุ *  ช่วยราชการ 
  ** ปฏิบัติงานเป็นการประจ า ณ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
นโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรภำยใน : 
นโยบำยกำรบริหำรงำน 

1. ปฏิบัติงานด้วยความกระชับ รวดเร็ว  และถูกต้อง 
2. สร้างความประทับใจและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ 
3. มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ดี 
4. ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด 

 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรและจัดกำร 

1. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพมีความ
คล่องตัว โดยบุคลากรมีส่วนร่วม ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และนโยบายร่วมกัน 

2. จัดให้มีการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายอย่างครบถวน โดยมีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุก
เดือนอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายในทุกรอบที่มีการจัดประชุม 
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3. จัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจ 
พร้อมรองรับการให้บริการและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

4. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ สนับสนุนให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมให้อ านาจใน
การตัดสินใจตามความเหมาะสม และสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรักองค์กร  

5. บริหารจัดการภายในหน่วยงานภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และด าเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจ การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาต่อเพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูงให้ประสบผลส าเร็จ  

7. จัดให้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้ และยุทธศาสตร์ไปยังบุคลากร จัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน 
จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าหมายเพ่ือพิจารณาค่าตอบแทน และการจัดสรรสิ่งจูงใจ 

8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือการบริหารและจัดการให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

9. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในทาง
ตรงและทางอ้อม เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงว่าคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ มีการรับฟังความคิดเห็น
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนา มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานให้ประชาคมได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

10. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
11. มีการจัดสภาพแวดล้อมการท างานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้เอ้ือต่อการท างานและ

สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
12. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันประหยัดพลังงานและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
13. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือตรวจสอบการท างาน

อย่างเป็นระบบ 
14. จัดให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
15. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติความผิดทาง

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
16. จัดเตรียมอุปกรณ์การเตือน และป้องกันการเกิดภัยพิบัติ เช่น การเกิดอัคคีภัย เป็นต้น 
17. จัดให้มีระบบ CCTV เพ่ือรักษาและป้องกันความปลอดภัยในทรัพย์สิน 
18. จัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง 
19. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบการบริการจัดการหน่วยงานในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
 
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  

1. จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้บุคลากรภายในของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ความช านาญกับหน่วยงานภายนอก 

2. จัดให้มีการพัฒนาอัตราก าลังคน และการจัดก าลังคนของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตามภาระ
งานอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการด าเนินงานและการให้บริการ 

3. ส่งเสริม และให้ความส าคัญในการพัฒนาอัตราก าลังเข้าสู่เส้นทางความก้าวหน้าตามสายงาน 
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4. สนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

5. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพ่ิมพูนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
 
นโยบำยด้ำนกำรเงินและงบประมำณ  

1. มีแผนงานบริหารงบประมาณสนับสนุนระบบการบริหารงานด้านต่างๆ และสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างเหมาะสม 

2. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. จัดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการปฏิบัติอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
4. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ือหารายได้ เช่น การให้

เช่าอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
5. จัดให้มีแนวทางเพ่ือการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน เช่น การจัดหาแหล่งเงินเพ่ือการด าเนินงาน

การฝึกอบรม การจัดสรรพื้นที่ภายในหน่วยงานเพื่อให้เช่าเป็นรายได้เงินผลประโยชน์ 
6. จัดท าฐานข้อมูลและจัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ เสนอผู้บริหารเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ 
7. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม/

โครงการประจ าปี 
8. บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล 
9. ด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและงบประมาณ

อย่างเคร่งครัด 
 
นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพ  

1. ให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เปน็ส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สะท้อนภารกิจหลักของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสะท้อนการให้บริการ
ตามกระกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ก าหนด 

3. ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามวงรอบการประเมินประกันคุณภาพตาระบบและกลไกของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4. จัดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5. ด าเนินการประกันคุณภาพโดยน าจุดอ่อนจากการรับตรวจประเมินประจ าปี มาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ ส่งเสริมจุดแข็งให้คงไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
7. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
8. จัดให้มีฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันในหน่วยงาน 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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10. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอเพ่ือด าเนินงานตามระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

11. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการการประกันคุณภาพการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
นโยบำยด้ำนกำรวิจัย  

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยให้แก่บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. สนับสนุนให้บุคลากรท าการศึกษาวิจัย 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรท าวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
4. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้แก่บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด าเนินกิจกรรม/
โครงการเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ส่งเสริมในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ 
3. ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทย เสื้อผ้าพื้นบ้าน 
4. ร่วมสนับสนุนการรณรงค์เก่ียวกับการแต่งกายของนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
5. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร  

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
2. สร้างช่องทางการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการให้บริการวิชาการ 
3. จัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าเอกสารเผยแพร่ด้านบริการวิชาการบน Website แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. จัดกิจกรรมในรูปแบบการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของส านัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
6. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
นโยบำยด้ำนกำรบริกำร  

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการให้บริการนักศึกษา บุคลากรที่
มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

2. ขยายพ้ืนที่ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการบริการโดยจัดเป็นสัดส่วน 
3. ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless LAN) ส าหรับให้บริการนักศึกษา บุคลากร โดยมุ่งเน้นติดตั้ง

พ้ืนที่อาคารในส่วนการศึกษา ที่พักอาศัย และพ้ืนที่ที่จ าเป็นในการใช้งาน เพ่ือรองรับการใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่
มากยิ่งขึ้น 
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4. ให้บริการระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

5. ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

6. ให้บริการปรึกษา แนะน า และเผยแพร่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. ให้บริการระบบสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
8. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีมาตรฐาน 

 
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  

1. จัดให้มีการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ(Acceptable Use Policy) 

2. จัดให้มีระบบว่าด้วยการพิสูจน์ตัวตน(Accountability, Identification and Authentication)เพ่ือใช้
ในการป้องกัน ดูแล รักษาข้อมูลบัญชีชื่อผู้ใช้งาน(Username) และรหัสผ่าน(Password) โดยผู้ใช้งานแต่ละคนต้อง
มีบัญชีชื่อผู้ใช้งาน(Username) ของตนเอง 

3. บริหารจัดการทรัพย์สิน(Assets Management) ผู้ใช้งานต้องไม่เข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ที่เป็นเขตหวงห้ามโดยเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ 

4. ด าเนินการในการบริหารจัดการและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยก าหนดค่าของไฟร์วอลล์ 
5. ด าเนินการบริหารจัดการการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศ 
6. ด าเนินการส าเนาข้อมูลและซอฟต์แวร์(Backup) เก็บไว้โดยจัดเรียงตามล าดับความจ าเป็นของข้อมูล

ระบบสารสนเทศของหน่วยงานจากจ าเป็นมากไปหาน้อย 
7. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์เครือข่ายประจ าอาคารในการสนับสนุนการเรียนการ

สอนและการบริหารจัดการ 
8. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายในแผนปฏิบัติการ

ประจ าป ี
 
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์  

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงินและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

2. พัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการ

ซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาและพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและ

การบริหารจัดการ 
5. จัดให้มีการบรรจุกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ส่วนที่ 2  
แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำน ี

 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดให้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยจัดให้มีการระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ตัวแทนผู้บริหาร
จากคณะ/หน่วยงานต่างๆ บุคลากรที่ปฏิบัติการด้านแผนจากคณะ/หน่วยงาน คณาจารย์ที่รับผิดชอบการเรียนการ
สอน คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตัวแทนนักศึกษา และ
บุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรค แนวโน้ม สภาวการณ์ปัจจุบันของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และแผนพัฒนาส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือปรับทิศทาง รวมทั้งเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามนโยบายของชาติ 
ภารกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรองรับการให้บริการกลุ่มเป้าหมายของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่ง
ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558  

 

จัดให้มีกระบวนการพิจาณาให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) โดยจัดให้มีการ
น าเสนอรายละเอียด ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2559 มติที่ประชุมเห็นชอบ พร้อมทั้งน าส่งข้อมูลเสนอต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0923 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 และจัดให้มีการน าเสนอรายละเอียดแผนกลยุทธ์ 
ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) ในคราวการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2559 มติที่ประชุมเห็นชอบและเห็นควรแจ้งเวียนให้ประชาคมได้รับทราบ รวมทั้ง
จัดให้มีการชี้แจงและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้รับทราบ ซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ รายละเอียดการด าเนินการก าหนดแผนพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ปรัชญำกำรด ำเนินงำน 
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจหลักมหาวิทยาลัย  
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน 
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2. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนองต่อการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

 
กลยุทธ์ ด้ำน ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำดูแล 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านการให้บริการเครือข่าย ฝ่ายเครือข่าย รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 

กลยุทธ์ที่2 ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และ
ฐานข้อมูล 

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 

กลยุทธ์ที่3 ด้านบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อม
บ ารุง 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
และบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่4 ด้านการบริหารจัดการภายใน ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายบริหารและบริการ
วิชาการ 

  
 จากการก าหนดกรอบการพิจารณาแผนกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ที่ประชุมได้ร่วมกันระดุมความคิดเห็น
เสนอแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายละเอียด ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ 
 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 13 

ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ มำตรกำร แนวคิดโครงกำร/กิจกรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรให้บริกำรเครือข่ำย 

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

และตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

มำตรกำร แนวคิดโครงกำร/กิจกรรม 
1. พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส าหรับรองรับการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. โครงการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. โครงการจัดหาระบบส ารองข้อมูลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบเครือข่าย 

2. พัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ
การอ านวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 
3. พัฒนาความม่ังคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมในเขต
พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลัก ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
 
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ที่ 1 

ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัย ด้วยโครงข่ายดิจิตอล 
เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับที ่1 มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัยดว้ยโครงข่ายดิจิตอลบรรจใุนแผนปฏิบัติการประจ าป ี
   ระดับที ่2  ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงานที่ก าหนด 
   ระดับที ่3  มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานที่ก าหนด 
   ระดับที ่4  จัดท ารายงานและเสนอตอ่ผู้บริหาร 
   ระดับที ่5 มีการน าเสนอผลการด าเนนิงานต่อคณะกรรมการประจ า
ส านักเพื่อให้ขอ้เสนอแนะและน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานปีถัดไป 

ระดับ/
ข้อ 

4 4 5 5 5 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย 
เกณฑ์การประเมิน 
   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผล
การประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 3.51 3.75 4.00 4.00 4.00 

3. ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ/
ข้อ 

5 5 5 5 5 
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ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

   ระดับที ่1 มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติ
งานประจ าป ี
   ระดับที ่2 มีเครื่องมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย 
   ระดับที ่3 ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
   ระดับที ่4 ปรับปรุง หรือก าหนดค่าความปลอดภยัระบบเครือข่าย 
   ระดับที ่5 จัดท ารายงานและเสนอตอ่ผู้บริหารและน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานปถีัดไป 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์และฐำนข้อมูล 

 
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 
มำตรกำร แนวคิดโครงกำร/กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล
กลางมหาวิทยาลัย 
2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 
3. โครงการพัฒนาระบบลงเวลาปฏิบัติงาน 
4. โครงการพัฒนาระบบประเมินการสอนออนไลน์ 
5. โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลักของ
มหาวิทยาลัย (MIS) (ระบบการเงิน ระบบริหารงาน
บุคคล ระบบบริหารงานวิจัย และระบบบริหาร
จัดการการศึกษา) 
6. โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล เพ่ือใช้การ
บริหารจัดการ วางแผนและก าหนดนโยบายส าหรับ
ผู้บริหาร 
7. โครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
8. โครงการพัฒนาระบบการ รับ-ส่ง เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
9. โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ออนไลน์ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน การบริหารและจัดการ การวิจัย การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนการพัฒนา Content ประกอบการเรียน
การสอนและสามารถรองรับกับเทคโนโลยีที่หลากหลาย 

4. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลด้านต่างๆที่เป็น
มาตรฐานและสามารถเชื่อมโยงกัน 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลัก ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ที่ 2 
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ หน่วย

นับ 
ค่ำเป้ำหมำย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความส าเร็จของการบริหารและพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับที่ 1 มีแผนการด าเนินงานพัฒนาระบบระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
   ระดับที ่2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
   ระดับที ่3 มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
   ระดับที ่4 มีการน าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านกัเพื่อให้ขอ้เสนอแนะ 
   ระดับที ่5 มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ระดับ/
ข้อ 

5 5 5 5 5 

2. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กลาง 
เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับที ่1 จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
ตัดสินใจ 
   ระดับที ่2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจตาม
แผนที่ก าหนด 
   ระดับที ่3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
   ระดับที ่4 สรุปผลและรายงานน าเสนอผู้บริหาร 
   ระดับที ่5 น าผลการด าเนินงานไปปรับปรุง 

ระดับ/
ข้อ 

4 4 5 5 5 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 
   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี ผล
การประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 3.51 3.75 4.00 4.00 4.00 

4. จ านวนของนักศึกษา / บุคลากรที่ได้รับการเพ่ิม
ทักษะ 

จ านวน - 500 1,000 - - 

5. ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลหลัก
ของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับที ่1 แต่งต้ังคณะท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
   ระดับที ่2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและขั้นตอนของการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูล จัดท าแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
   ระดับที ่3 ด าเนินงานตามแผนการเชือ่มโยงฐานข้อมูล 
   ระดับที ่4 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนและ
ปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานขอ้มูล 
   ระดับที ่5 น าเสนอขอ้มูลผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพิจารณา 

ระดับ/
ข้อ 

3 4 4 5 5 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนบริกำรวิชำกำรและซ่อมบ ำรุง 
 

กลยุทธ์ พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 

มำตรกำร แนวคิดโครงกำร/กิจกรรม 
1. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการบริการวิชาการ
และซ่อมบ ารุงเชิงรุกโดยใช้การมีส่วนร่วมและใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 

1. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 
2. โครงการสนับสนุนการสอนแบบ Active 
learning 
3. โครงการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากร
เพ่ือการปฏิบัติงาน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของนักศึกษา 
6. โครงการ IT Clinic 
7. โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พัฒนาระบบการบริการวิชาการให้มีความยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบัน 

3. สนับสนุนให้ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง การวิจัยและการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรองรับระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ 
กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาพื้นที่ส าหรับให้บริการ การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ (Smart Learning) ส าหรับนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากร 
6. พัฒนาช่องทางและรูปแบบการให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลัก ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบ ารุง ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

 
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ที่ 3 

ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละของระดับความส าเร็จการบริการ
วิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับที่ 1 มีการก าหนดประเด็นและกลุ่มเป้าหมายการ
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
   ระดับที ่2 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดในข้อ 1 

ร้อยละ ไม่น้อย
กว่า 50 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 100 
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ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

   ระดับที ่3  มีการติดตามรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ 
   ระดับที ่4 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
เสนอต่อผู้บริหาร 
   ระดับที ่5 มีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 

2. จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 

กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่า 2 

กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่า 2 

กิจกรรม 

  

3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
วิชาการ 
เกณฑ์การประเมิน 
   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 3.51 3.75 4.00 4.00 4.00 

4. ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการบริการวิชาการ
และน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 

 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 

 
กลยุทธ์ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

มำตรกำร แนวคิดโครงกำร/กิจกรรม 
1. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามพันธกิจและตอบสนองต่อการพัฒนา โดยบริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หน่วยงาน 
2. โครงการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร 
3. โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร 
4. โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
5. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
6. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
7. โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน 
8. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
9. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 
10. โครงการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ 
11. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การ
ปฏิบัติงานประจ า และการสร้างเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
3.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมการสร้างและมีส่วนร่วมด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ภายในองค์กร 
6.มีระบบบริหารการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
7.ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการ 
8.สร้างเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน 
 

กลยุทธ์ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
มำตรกำร แนวคิดโครงกำร/กิจกรรม 

12. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 
13. โครงการสร้างสุของค์กร 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลัก ส านักงานเลขานุการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

 
ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ที่ 4 

ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ระดับความส าเร็จของระบบบริหารจัดการ
ที่ดีและมีธรรมาภิบาล 
เกณฑ์การประเมิน 
   ระดับที่ 1 มีแผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
   ระดับที่  2 มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
   ระดับที่  3 มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
พัฒนาระบบบริหารจดัการองค์กรตามหลักธรรมมาภิ
บาล 
   ระดับที่ 4 มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ี
ประชุมผู้บริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
   ระดับที่  5 มีการน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ระดับ/
ข้อ 

4 5 5 5 5 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
เกณฑ์การประเมิน 
   การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี ผลการประเมินไม่น้อยกวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คะแนน 3.51 3.51 3.75 4.00 4.00 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ร้อยละ 70 75 80 80 85 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 60 65 70 75 80 
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ส่วนที่ 3  
กำรระดมควำมคิดเห็นวิเครำะห์ SWOT และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำกำรให้บริกำร 
ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำน ี

 
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการเชิญตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จาก

คณะ/หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการประจ าส านัก, ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน, ตัวแทนอาจารย์, ตัวแทน
บุคลากร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือระดุมความคิดเห็นในการวิเคราะห์จุดอ่อน - จุดแข็งของการ
บริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งประชุมเพ่ือเสนอแนวทางการ
พัฒนาการให้บริการต่อนักศึกษาในระยะ 5 ปี สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
 
กลุ่มตัวแทนนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

จัดให้มีการเชิญตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาเพ่ือประชุมระ
ดุมความคิดเห็นในการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของการบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในรอบปีที่
ผ่านมา พร้อมทั้งประชุมเพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการให้บริการต่อนักศึกษาในระยะ 5 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากตัวแทนนักศึกษาเป็นอย่างดี สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจำกตัวแทนคณะพยำบำลศำสตร์ 
- การใช้งานระบบพ้ืนฐาน เรื่องง่ายๆ เช่น Google เพ่ือใช้ในการเรียน ในด้านการจัดท างานวิจัย 
- การจัดท าห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 
- การบูรณาการกระบวนการเรียนการสอน ทั้งในส่วนของการสอนในรูปแบบเดิม ผนวกกับการจัดการเรียน

การสอนแนวใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ 
- การเพ่ิมจุดกระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย เพ่ิมเติมบริเวณอาคารกิจกรรม และบริเวณหนองอิเจม โรง

อาหารกลางหลังใหม ่
- การเรียนผ่านวีดิโอ/การส่งงานอาจารย์ การอัพโหลดข้อมูล โดยผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต เช่น การจัดห้อง

ส าหรับให้บริการ 
- จัดท าโครงการสัญจรของส านักคอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือพบปะนักศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ และแนะน าการ

ให้บริการให้กับนักศึกษาในเพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น เช่น การสัญจรพบปะสโมสรนักศึกษา , การประชุมประจ าเดือนของ
สโมสรนักศึกษา 

- เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เช่น ส่งหนังสือไปยังสโมสรนักศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ หรือแจ้ง 
- จัดศูนย์การให้ค าปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ซ่อมบ ารุง ลงโปรแกรม หรือในแนวทางที่รับนักศึกษาที่มี

ความสามารถมาร่วมปฏิบัติงาน เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์ด้านซ่อมบ ารุงและให้ค าปรึกษา 
- รับสมัครนักศึกษามาปฏิบัติงาน pastime เพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาและสร้างประสบการณ์ 

ข้อเสนอแนะจำกตัวแทนคณะนิติศำสตร์ 
- การเพ่ิมจุดกระจายเครือข่ายไร้สาย 
- การแก้ปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออินเตอร์ให้มีความต่อเนื่อง 
- การจัดท าห้องส าหรับการสืบค้นข้อมูล การเตรียมตัวส าหรับการสอบ 
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ข้อเสนอแนะจำกตัวแทนคณะรัฐศำสตร์ 
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์ฯ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน หรือการ

เชิญนักศึกษาเข้าร่วม 
ข้อเสนอแนะจำกตัวแทนคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

- การให้บริการห้องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดี   
- ควรเพ่ิมเติมจุดกระจายเครือข่ายไร้สาย 

ข้อเสนอแนะจำกตัวแทนคณะวิทยำศำสตร์ 
- ส่งเสริมการท างาน หรือการใช้งานที่อิสระ ไร้พรมแดน ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ 
- ส่งเสริม/จัดให้มี พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์ท่ีใช้, ห้อง, เครื่องคอมพิวเตอร์

สมรรถนะสูงให้บริการนักศึกษา, ซอฟต์แวร์ให้บริการ, พร้อมทั้งมีการอบรมให้นักศึกษา 
- อบรมการใช้บริการ Google app ให้กับนักศึกษาเพ่ือใช้งานในการเรียน 
- จัดอบรม 365 ให้กับนักศึกษา 
- อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายแบบโรมมิ่ง 
- ระบบน าทางภายในมหาวิทยาลัย บอกสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย 
- ห้องส าหรับการติว การสอนส าหรับนักศึกษา 
- การท าสื่อการสอน ผ่านอินเตอร์เน็ต 
- การใช้งานระบบ REG 
- เพ่ิมจุดติดตั้ง Access Point ในคณะเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะบริเวณใต้ตึก 

 
แนวทำงกำรพัฒนำ ในระยะ 6 เดือน – 1 ปี 
1. การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงให้บริการ 
2. การปรับปรุงจุดและอุปกรณ์ให้บริการเครือข่ายไร้สาย(เพ่ิมเติม) 
3. ปรับปรุงระบบ REG ในภาพใหม่เพ่ือรองรับการใช้งาน เช่น การจัดตารางการลงทะเบียน , ก าหนด

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทะเบียน 
4. การจัดท า E-Magazine เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน การจัดกิจกรรม การให้บริการ 

 
กลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการประจ าส านัก, ผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน, ตัวแทนอาจารย์, ตัวแทนบุคลากร 
สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้ 
 

ปัจจัยภำยใน 
ล ำดับ จุดแข็ง ล ำดับ จุดอ่อน 

1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้าน ICT 1 จ านวนบุคลากรมีน้อย 
2 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิด

สร้างสรรค์ พร้อมรับการพัฒนา 
2 ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาและบุคลากร ยังไม่

ทั่วถึง 
3 ผู้บริหารองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา 3 ระบบไร้สายอินเตอร์เน็ตไม่มีความเสถียรภาพ 
4 มีอุปกรณ์ สถานที่ พร้อมเพรียงและทันสมัย  4 ขาดการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
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ล ำดับ จุดแข็ง ล ำดับ จุดอ่อน 
5 ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่พอเพียงใน

การพัฒนา และมีการบริหารงบประมาณท่ี
เหมาะสม 

5 ขาดการวางระบบที่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ 
และไม่ครอบคลุม 

6 บุคลากรมีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว 6 ขาดการประสานงานกับผู้ใช้งานจริง 
7 มีการลงทุนด้านซอฟแวร์ด้านลิขสิทธิ์ 7 ขาดการผลักดันที่เป็นระบบในระดับนโยบาย 
8 ความพร้อมด้าน Infastucture 8 show case ของระบบที่ด าเนินการแล้ว หาดู

ยาก 
9 มีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย 9 งบประมาณด้านบุคลากรมีจ ากัด 
10 เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์และการ

สื่อสารให้กับมหาวิทยาลัย 
10 อุปกรณ์ด้านเครือข่ายล้าสมัย 

 
 

 

 

ล ำดับ อุปสรรค ล ำดับ โอกำส 
1 การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างรวดเร็ว 
1 นโยบายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้น

ผู้เรียนให้พัฒนาทักษะด้าน ICT  และ smart 
classroom 

2 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตาม
ความต้องการของหน่วยงาน (ไม่เพียงพอ) 

2 ได้รับงบประมาณเพ่ิมขึ้นในทุกปี 

3 จ านวนบุคลากร (เฉพาะทาง)ไม่เพียงพอ 3 สร้างระบบความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

4 ระเบียบ ข้อก าหนด ในการใช้งบประมาณ
ภาครัฐ ยุ่งยาก ไม่คล่องตัว 

4 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ร่วมกันทั้ง
มหาวิทยาลัย (Single Data) 

5 จ านวนผู้ใช้บริการมีจ านวนมาก ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการท างาน 

5 เป็นผู้น าด้าน IT ในเขตอีสานใต้ 

6 พ้ืนที่การให้บริการมีจ ากัดด้านสถานที่ 6 พ้ืนที่ตั้งเหมาะแก่การรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

7 ระบบการศึกษาที่ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
trends อย่างรวดเร็ว 

7 สร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้งาน E-
book, E-classroom, E-learning, E-office 

8 การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่
เป็นรูปธรรม 

  

9 การสรรหาบุคลากรด้าน IT มีการแข่งขันกับ
ภาคเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนสูงมาก  

  

10 อุปกรณ์ เครื่องมือ มีราคาสูง 
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ส่วนที่ 4  
ภำพกิจกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธ์ศำสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564) 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก  
สรุปเปรียบเทียบกำรปรับแผนกลยุทธ์ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือขำ่ย ระยะ 5 ป ี
พ.ศ. 2555 – 2559(เดมิ) กับ พ.ศ. 2560 – 2560(ใหม่) 
 
ปรัชญำ 

ปรัชญำ(เดิม) ปรัชญำ (ใหม่) 
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคนและ

การศึกษา 
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพ่ือพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 
 
วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ (เดิม) วิสัยทัศน์ (ใหม่) 
เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจหลัก พร้อมทั้ง

ส่งเสริมการพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและอาเซียน
ของมหาวิทยาลัย 

เป็นองค์กรศูนย์กลางการพัฒนาและการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจหลัก

มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แห่ง
ศตวรรษท่ี 21 

 
พันธกิจ 

พันธกิจ (เดิม) พันธกิจ (ใหม่) หมำยเหตุ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน 

2. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน 

2. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทันต่อ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 
กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เดิม ใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการศึกษา วิจัย 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้รองรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ
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กลยุทธ์ เดิม ใหม่ 
บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
การบริหารจัดการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

ตอบสนองต่อการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือตอบสนองต่อ
การด าเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริการด้านการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 

กลยุทธ์ที่3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและเปิดเผยโปร่งใส 

พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
ศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่4 ไม่มี บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล 
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ภำคผนวก ข  
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร 
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ผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
 นางสาววาสนา  สะอาด    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
 
แหล่งข้อมลู 
 การจัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560 - 2564) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่ง
ข้อมูลที่น าเสนอในรายงานมีแหล่งที่มาของข้อมูล ดังนี้ 
 

ข้อมูลบุคลากร      งานบุคคล 
นโยบายและการบริหารจัดการ    งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
แผนยุทธศาสตร์      งานแผน งบประมาณและสารสนเทศ 
ภาพกิจกรรม      ทุกงานภายในส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2560-2564)” ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2558 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 1/2559  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 2/2559  
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.12/0923 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 
 
ปีที่พิมพ ์
 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


