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1. 2563 

แผนยุทธศาสตร ์

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) 

1. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งท่ี 10/2562 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2562) 

2. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 
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ปรัชญา(Philosophy) 
พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคนและการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 

 
 
 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
องค์กรชั้นน าท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  

: ocn smart for digital university 
หมายเหตุ นิยามศัพท์ 

1. องค์กรชั้นน า : เทียบเคียงการบริการโครงสร้างพื้นฐานกับส านักคอมพิวเตอร์คู่ความร่วมมือ 
2. การพัฒนา : พัฒนาตามเสาหลักตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ฯ(เสาหลักท่ี 1-3) 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการที่ เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

2. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

3. พัฒนาทักษะการรับรู้และการเข้าถึงดิจิทัลของนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
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สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
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ค่านิยมองค์กร (Core Value) 
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ยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2563 - 2567) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ : ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
วิเคราะห์จุดแข็งของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Strengths) 

St
re

ng
th

s 
S1 บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและการให้บริการ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
S2 บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพหรืองานในต าแหน่งอย่างต่อเนื่อง 
S3 บุคลากรมีส่วนร่วม และให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ของหน่วยงาน 
S4 หน่วยงานและผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
S5 มีอุปกรณ์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีให้บริการที่ทันสมัย เหมาะสมและเพียงพอ 
S6 มีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
S7 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย มีความปลอดภัย 
S8 มีการศึกษา ประเมิน ความต้องการใช้งาน จากผู้รับบริการด้านต่างๆ เพื่อน ามาวางแผนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ และการให้บริการอย่างต่อเนื่องมีการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
 
วิเคราะห์จุดอ่อนของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Weaknesses) 

W
ea

kn
es

se
s 

W1 ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารให้กับประชาคมภายในมหาวิทยาลัยยังไม่ทั่วถึง 
ครอบคลุม 

W2 ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการให้บริการ และปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

W3 ควรปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
W4 ควรมีแผนบริหารจัดการด้านการจัดหา/การใช้งาน/การดูแล/เก็บรักษาวัสดุและครุภัณฑ์ที่

เป็นรูปธรรม บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีการ
บันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  

W5 ควรมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

W6 ควรมีการจัดท าแผนการจัดหารายได้ 
 
วิเคราะห์โอกาสของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Opportunities) 

Op
po

rtu
n

iti
es

 

O1 นโยบายด้านการศึกษา เน้นผู้เรียนให้พัฒนาทักษะด้าน ICT  และ smart classroom 
O2 สร้างระบบความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
O3 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย (Single Data) 
O4 พ้ืนที่ตั้งเหมาะแก่การรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 
O5 สร้างความร่วมมือเกี่ยวกับการใช้งาน E-book, E-classroom, E-learning, E-office 
O6 นโยบายประเทศในการสนับสนุนงบประมาณในแผนงานด้านบูรณาการและแผนงาน 
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วิเคราะห์อุปสรรคของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Threats) 

Th
re

at
s 

T1 การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว 
T2 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามความต้องการของหน่วยงาน (ไม่เพียงพอ) 
T3 จ านวนบุคลากร (เฉพาะทาง)ไม่เพียงพอ 
T4 ระเบียบ ข้อก าหนด ในการใช้งบประมาณภาครัฐ ยุ่งยาก ไม่คล่องตัว 
T5 จ านวนผู้ใช้บริการมีจ านวนมาก ท าให้พ้ืนที่การให้บริการมีจ ากัดด้านสถานที่ 
T6 ระบบการศึกษาที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง trends 

อย่างรวดเร็ว 
T7 การสรรหาบุคลากรด้าน IT มีการแข่งขันกับภาคเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนสูงมาก  
T8 อุปกรณ์ เครื่องมือ มีราคาสูง 
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เสาหลักที่ 1 :  
โครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่เป็นเลิศ Excellent Infrastructure and Services 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : มีโครงสร้างพื้นฐานและบริการที่ได้มาตรฐานมีความรวดเร็ว มี
เสถียรภาพ มีความปลอดภัย และครอบคลมุพื้นที่การให้บริการ 
 

เป้าประสงค์ที่ (Goals) 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
2. มีระบบเครือข่ายอินเตอร์ที่ได้มาตรฐานมีความรวดเร็ว มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย  และครอบคลุมพ้ืนที่

การให้บริการ 
3. มีระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ รองรับการใช้บริการของนักศึกษา และบุคลากร 

 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
2. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานมีความรวดเร็ว มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัย และครอบคลุมพ้ืนที่การ

ให้บริการ 
3. มีการให้บริการที่เป็นเลิศ รองรับการใช้บริการของนักศึกษา และบุคลากร 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วย

นับ 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

80 85 90 95 100 ร้อยละ 

2. จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่ายหลักไม่สามารถใช้งาน
ได้เกินกว่า 15 นาท ี(ในวัน-เวลาราชการ) 

3 2 1 0 0 ครั้ง 

3. ร้อยละความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่ต่ ากว่า 80 MB 
(ทดสอบโดยใช้ www.fast.com) 

80 85 90 95 100 ร้อยละ 

4. ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) 

5 5 5 5 5 ระดับ/
ข้อ 

5. ร้อยละการเพ่ิมและทดแทนของเดิมจุดกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
พ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนด เพ่ิมร้อย  

5 5 5 5 5 ร้อยละ 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วย

นับ 2563 2564 2565 2566 2567 
6. อัตราปริมาณการใช้เครือข่ายสูงสุด เพ่ิมข้ึนเป็น  1.5 1.8 2 2.2 2.5 แบนด์วิธ 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3.51 3.75 3.75 3.75 4.00 คะแนน 
8. ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้บัญชีเมล์
มหาวิทยาลัย  

90 95 95 95 100 ร้อยละ 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความเชื่อม่ันของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 1 ร้อยละความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่ต่ ากว่า 80 MB (ทดสอบโดยใช้ www.fast.com) 
ระดับ 2 ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) 
ระดับ 3 ร้อยละการเพ่ิมและทดแทนของเดิมจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม

พ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนด 
ระดับ 4 อัตราปริมาณการใช้เครือข่ายสูงสุด 
ระดับ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก 
 

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) 
ระดับท่ี 1 มีแผนปฏิบัติงานการพัฒนาเครือข่ายบรรจุในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ระดับท่ี 2 มีเครื่องมือส าหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
ระดับท่ี 3 ติดตามเฝ้าระวังการใช้งานระบบเครือข่าย 
ระดับท่ี 4 ปรับปรุง หรือก าหนดค่าความปลอดภัยระบบเครือข่าย 
ระดับท่ี 5 จัดท ารายงานและเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติงานปีถัดไป 

 
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการเพิ่มเสียรภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน

มหาวิทยาลัย 
1.1 จัดหาครุภัณฑ์ด้านเครือข่าย 
1.2 โครงการปรับปรุงเครือขายหลักของมหาวิทยาลัย 

1 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย   

1 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 

3 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่รองรับการให้บริการ 
3.1 โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่พ้ืนที่ให้บริการ 

1 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/
ส านักงานเลขานุการ 
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
3.2 โครงการจัดการระบบส ารองไฟฟ้าภายในอาคาร 

4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียน การสอน 
การบริหารจัดการ 

4.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 
4.2 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

1 ฝ่ายบริการวิชาการและ
ซ่อมบ ารุง 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของการ
ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5.1 จัดหาครุภัณฑ์ด้านเครือข่าย 
5.2 โครงการปรับปรุงเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย 
5.3 การจัดการลิงค์ส ารอง 
5.4 สร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2 ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย 

6 พัฒนาระบบการให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
6.1 โครงการ One Stop Service  
6.2 โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
6.3 พัฒนาระบบติดตามการซ่อมและบ ารุงรักษาเครือข่ายและ

อุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 

3 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/
ส านักงานเลขานุการ/
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/

ฝ่ายบริการวิชาการและ
ซ่อมบ ารุง 
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เสาหลักที่ 2 :  
มีทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยDigital and Hi-Tech Resources 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : มีเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการ
จัดการศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) 
 

เป้าประสงค์ที่ (Goals) 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับการจัด การศึกษาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว 
 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
มีเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหารจัดการแบบครบวงจร และรองรับการจัดการศึกษาในยุคที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วย

นับ 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาและบุคลากรในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจของ นักศึกษาและบุคลากร ใน
การใช้งาน UBU LMS 

10 20 40 60 80 ร้อยละ 

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
การบริหารจัดการ 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

3. ร้อยละของรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ UBU LMS อย่างเต็มรูปแบบ 

60 70 80 80 90 ร้อยละ 

 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างเต็มรูปแบบ 

ระดับ 1 เอกสารประกอบต่างๆ อาทิ ประมวลรายวิชา เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น  
ระดับ 2 Video/Infographic ประกอบการเรียนการสอนให้มีความชัดเจน และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น  
ระดับ 3 Pre/Post Test แบบวัดความรู้และประเมินผู้เรียนก่อนการเรียน และหลังเรียนทั้งรายวิชา  
ระดับ 4 Quiz แบบทดสอบระหว่างเรียน แต่ละเนื้อหาหรือบทที่เรียน  
ระดับ 5 ช่องทางการสื่อสาร อาทิ กระดานข่าว forum post หรือ social media เป็นตน้ 
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โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 

21 
1.1 โครงการปฏิรูปและสื่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
1.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับโครงการเรียนล่วงหน้า 
1.3 โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิด

ส าหรับมหาชน (MOOC) 
1.4 การประยุกต์ใช้ AI เพ่ือการบริหารจัดการ พัฒนาการศึกษา

และพัฒนานักศึกษา 
1.5 สร้างช่องทางประชาสัมพันธ์ Youtube Channel 
1.6 โครงการส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งานระบบ UBU LMS 

1 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/
ส านักงานเลขานุการ 

2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
2.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
2.2 รวบรวมและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน

ต่างๆ เพ่ือใช้ในระดับมหาวิทยาลัย 
เช่น ระบบ UBUFMIS ระบบสารสนเทศการบริหารงาน
บุคคล (DMS) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย และการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ระบบสารสนเทศด้านแผน งบประมาณ 
การเงิน พัสดุ E-Office (E-Document, E-Meeting, E-
signature, E-Booking) เป็นต้น 

2.3 โครงการพัฒนาระบบกลางส าหรับรับสมัครเข้าอบรมของ
มหาวิทยาลัย (UBU Training) 

2.4 โครงการ One Stop Service 
2.5 โครงการ Smart University ร่วมกับพันธมิตร 
2.6 โครงการพัฒนาระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 

1 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ 

 
 
 
 



 
 

 

 

12 

12 

เสาหลักที่ 3 :  
ศูนย์กลางการพัฒนาทักษะการรับรู้และการเข้าถึงดิจิทัล Center of Digital Literacy and 

Accessibility 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นักศกึษาและบุคลากรมีความรู้เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงเปน็มหาวิทยาลัยดิจิทัล 
 

เป้าประสงค์ที่ (Goals) 
1. นักศึกษาและบุคลากรรู้เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีต่างๆ 

 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1. นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นมหาวิทยาลัย

ดิจิทัล (Digital Literacy and Accessibility) 
2. สร้างช่องทางการรับสมัคร สร้างความรู้ความเข้าใจในการทดสอบและประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
3. จัดท าระบบสารสนเทศรองรับการสมัครเข้าทดสอบ 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วย

นับ 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ร้อยละของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เข้ารับ
การอบรมตามเกณฑ์สมรรถนะ 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อบรม 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์
สมรรถนะ 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
การฝึกอบรม 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

5. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการทดสอบเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

10 20 40 60 100 ร้อยละ 

6. ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบเทียบกับ
จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบของแต่ละหลักสูตร 

50 60 70 80 90 ร้อยละ 
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โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึง

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและ
บุคลากร 

1.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาและบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.2 โครงการส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 

1.3 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

1 ฝ่ายบริการวิชาการและ
ซ่อมบ ารุง/ส านักงาน

เลขานุการ 

2 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านดิจิทัล 
2.1 โครงการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์สอบด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
2.2 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพด้าน

ดิจิทัล 

2 ฝ่ายบริการวิชาการและ
ซ่อมบ ารุง 

3 โครงการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะและการเข้าถึงดิจิทัล 
3.1 โครงการบริหารจัดการศูนย์สอบ 
3.2 การจัดท าประกาศ ข้อก าหนด หลักเกณฑ์เพ่ือรองรับการ

ด าเนินงานของศูนย์สอบ 

3 ฝ่ายบริการวิชาการและ
ซ่อมบ ารุง/ฝ่ายพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 
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เสาหลักที่ 4 :  
องค์กรมีความยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และทันสมัย Sustainable and Smart Office 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้าประสงค์ที่ (Goals) 
1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานเป็นเลิศ 
2. เป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทันสมัย 

 

กลยุทธ์ (Strategic Initiatives) 
1. บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์คุณภาพ TQA เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
2. ลดขั้นตอนการท างาน เพ่ือลดระยะเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
3. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ (Rebranding) 
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีความผูกพันต่อองค์กร 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทางด้านการเงินและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (KPIs and Targets) 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วย

นับ 2563 2564 2565 2566 2567 
1. ผลประเมินคุณภาพการบริหารตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TQA ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 

78 150 200 200 250 คะแนน 

2. ระดับความส าเร็จการน าระบบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานมาใช้ 

3 4 5 5 5 ระดับ/
ข้อ 

 
โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ TQA 

1.1 โครงการอบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx/TQA แก่บุคลากร 
1.2 โครงการสนับสนุนบริหารเข้ารับการอบรม TQA 

criteria/TQA writing/TQA internal assessment/TQA 
assessor 

1 ส านักงานเลขานุการ/
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/

ฝ่ายบริการวิชาการและ
ซ่อมบ ารุง 
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ที ่ โครงการ กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
2 โครงการลดขั้นตอนการท างาน เพ่ือสนับสนุนความส าเร็จของ

หน่วยงาน 
2.1 วิเคราะห์และจัดท าแผนงานที่จ าเป็นต้องลดขั้นตอน และ

ด าเนินการตามล าดับความส าคัญ/ความจ าเป็นเร่งด่วน 
และติดตามผลการด าเนินงาน 

2.2 น า/พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการ
ปฏิบัติงาน 

2 ส านักงานเลขานุการ/
ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์/
ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย/

ฝ่ายบริการวิชาการและ
ซ่อมบ ารุง 

3 โครงการการจัดการความรู้มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา Facilitator  
3.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practices, CoPs) 
3.3 โครงการสนับสนุนเครือข่ายการจัดการความรู้ภายนอก

องค์กร (Mini-UKM) 

3 ส านักงานเลขานุการ 

4 โครงการ OCN-Rebranding 
4.1 จัดท าแผนการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ (UBU-Rebranding) 

และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสารองค์กร 

4 ส านักงานเลขานุการ 

5 โครงการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสร้างสุข 
5.1 โครงการส ารวจความสุขและความผูกพันต่อองค์กร

(Happinometor) 
5.2 จัดท าแผนเพื่อส่งเสริมการสร้างความสุขและความผูกพัน

ต่อองค์กร 

5 ส านักงานเลขานุการ 

6 พัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

6.1 จัดให้มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ 
6.2 จัดสรรงบประมาณท่ีเน้นกับการพัฒนาในทุกมิติ 

6 ส านักงานเลขานุการ 
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สรุปตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขาย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วย

นับ 2563 2564 2565 2566 2567 
ยุทธศาสตร์ที่ 1       
1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

80 85 90 95 100 ร้อยละ 

2. จ านวนครั้งที่ระบบเครือข่ายหลักไม่สามารถใช้งาน
ได้เกินกว่า 15 นาท ี(ในวัน-เวลาราชการ) 

3 2 1 0 0 ครั้ง 

3. ร้อยละความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่ต่ ากว่า 80 MB 
(ทดสอบโดยใช้ www.fast.com) 

80 85 90 95 100 ร้อยละ 

4. ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย (Security) 

5 5 5 5 5 ระดับ/
ข้อ 

5. ร้อยละการเพ่ิมและทดแทนของเดิมจุดกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม
พ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนด เพ่ิมร้อย  

5 5 5 5 5 ร้อยละ 

6. อัตราปริมาณการใช้เครือข่ายสูงสุด เพ่ิมข้ึนเป็น  1.5 1.8 2 2.2 2.5 แบนด์วิธ 
7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 3.51 3.75 3.75 3.75 4.00 คะแนน 
8. ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้บัญชีเมล์
มหาวิทยาลัย  

90 95 95 95 100 ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2       
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาและบุคลากรในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจของ นักศึกษาและบุคลากร ใน
การใช้งาน UBU LMS 

10 20 40 60 80 ร้อยละ 

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 
การบริหารจัดการ 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

3. ร้อยละของรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ UBU LMS อย่างเต็มรูปแบบ 

60 70 80 80 90 ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3       
1. ร้อยละของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่เข้ารับ
การอบรมตามเกณฑ์สมรรถนะ 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

2. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อบรม 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 
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ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วย

นับ 2563 2564 2565 2566 2567 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมตามเกณฑ์
สมรรถนะ 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
การฝึกอบรม 

20 40 60 80 100 ร้อยละ 

5. ร้อยละของจ านวนผู้เข้ารับการทดสอบเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

10 20 40 60 100 ร้อยละ 

6. ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบเทียบกับ
จ านวนผู้เข้ารับการทดสอบของแต่ละหลักสูตร 

50 60 70 80 90 ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4       
1. ผลประเมินคุณภาพการบริหารตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TQA ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 

78 150 200 200 250 คะแนน 

2. ระดับความส าเร็จการน าระบบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานมาใช้ 

3 4 5 5 5 ระดับ/
ข้อ 
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แสดงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ์
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2563-2567) มหาวทิยาลัยอุบลราชธานีกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2563-
2567)ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ผู้จัดท า 
ที่ปรึกษา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ ์ สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ 
3. นายเกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา 

 

ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 
  

นางสาววาสนา  สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

ปีที่พิมพ:์ กุมภาพันธ์ 2563 




