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คำนำ 

แผนปฏ�บ�ต�ราชการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ฉบ�บน��

จ�ดทำข��นภายใต�เง��อนไขของหล�กเกณ��พระราชกฤษฎ�กาว�าด�วยหล�กเกณ��และว�ธ�การบร�หารก�จการบ�านเม�องท��ด� 

พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว�าด�วยการบร�หารราชการเพ��อให�เก�ดผลส�มฤทธ��ต�อภารก�จของร�ฐ  มาตรา 9 กำหนดให�ส�วน

ราชการต�องจ�ดทำแผนปฏ�บ�ต�ราชการซ��งม�รายละเอ�ยดของข��นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท��จะต�องใช�ในการ

ดำเน�นการของแต�ละข��นตอน เป�าหมายของภารก�จผลส�มฤทธ��ของภารก�จ ต�วช��ว�ดความสำเร�จของภารก�จ และต�อง

จ�ดให�ม�การต�ดตามและประเม�นผลการปฏ�บ�ต�ตามแผนปฏ�บ�ต�ราชการประจำป� ตามหล�กเกณ��และว�ธ�การท��ส�วน

ราชการกำหนดข��นและสอดคล�องก�บย�ทธศาสตร�การจ�ดสรรงบประมาณรายจ�าย ของมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสกลนคร 

ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 และได�ว�เคราะห�ผลการดำเน�นงานในป�ท��ผ�านมา สภาพแวดล�อมภายในและ

ภายนอกสำน�กฯ ตลอดจนม�ความเช��อมโยงและสอดคล�องก�บแผนย�ทธศาสตร�ของมหาว�ทยาล�ย 

 สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ หว�งเป�นอย�างย��งว�าแผนปฏ�บ�ต�ราชการ ประจำป�งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ฉบ�บน�� จะเป�นเคร��องม�อและกลไกสำค�ญในการบร�หารงาน/โครงการในระด�บสำน�ก การบ�รณาการและ

แปลงแผนส��การปฏ�บ�ต�ท��ช�ดเจนและผล�กด�นให�การปฏ�บ�ต�งานในภารก�จต�างๆ ของสำน�กฯ เก�ดผลส�มฤทธ��บรรล�

เป�าประสงค�  
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บทสร�ปผ��บร�หาร 

ตามท��มหาว �ทยาล �ยราชภ�ฏสกลนคร ได �ม �การจ �ดทำแผนปฏ�บ �ต �ราชการ ประจำป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เพ��อใช�เป�นแนวทางในการดำเน�นงานของมหาว�ทยาล�ย และหน�วยงานภายใน ให�เป�นไปในท�ศทาง
เด�ยวก�น สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ซ��งเป�นหน�วยงานสน�บสน�นภารก�จหล�กของมหาว�ทยาล�ย  
ได�ดำเน�นการจ�ดทำแผนปฏ�บ�ต�ราชการ ของสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ประจำป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2566  สาระสำค�ญของแผนปฏ�บ�ต�ราชการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำน�กว�ทยบร�การและ
เทคโนโลย�สารสนเทศ ประกอบด�วย  

 

ว�ส�ยท�ศน� : สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ เป�นหน�วยงานท��สน�บสน�นการทำงานตาม 
พ�นธก�จของมหาว�ทยาล�ย เป�นศ�นย�กลางแหล�งความร��สารสนเทศควบค��ก�บพ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลท��ท�นสม�ย 
เพ� �อรองร�บการให�บร�การด�วยค�ณภาพ ภายใต�การบร�หารงานตามหล�กธรรมาภ�บาล และในป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2566 สำน�กฯ ได�ม�การทบทวนประเด�นย�ทธศาสตร�และพ�นธก�จใหม� ประกอบด�วย  

พ�นธก�จ  
1. พ�ฒนาแหล�งเร�ยนร��ท��ท�นสม�ยและหลากหลาย 
2. พ�ฒนาและให�บร�การเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 
3. การบร�หารจ�ดการม�ค�ณภาพและเป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม 

ประเด�นย�ทธศาสตร�  5 ประเด�นย�ทธศาสตร� ได�แก�       
1. พ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลให�ม�ประส�ทธ�ภาพ 
2. พ�ฒนาแหล�งทร�พยากรสารสนเทศเพ��อเสร�มสร�างท�กษะการเร�ยนร�� 
3. การพ�ฒนาศ�กยภาพของบ�คลากรให�ม�สมรรถนะเท�าท�นก�บการเปล��ยนแปลง 
4. การพ�ฒนาระบบให�บร�การอย�างม�ออาช�พ 
5. การพ�ฒนาระบบบร�หารตามหล�กธรรมาภ�บาล 

 
การต�ดตามประเม�นผล 

การต�ดตามประเม�นผลแผนปฏ�บ�ต�ราชการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป�นการรวบรวมและ
ว�เคราะห�ข�อม�ลท��งในเช�งปร�มาณและค�ณภาพ เพ��อค�นหาว�าสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ สามารถ
ดำเน�นการได�บรรล�ตามเป�าหมายท��ต��งไว�หร�อไม�  ข�อม�ลท��ได�จากการต�ดตามประเม�นผลจะเสนอต�อผ��บร�หารสำน�กฯ 
และมหาว�ทยาล�ย  เพ��อรายงานให�ทราบถ�งป�ญหาในการปฏ�บ�ต�งานและใช�เป�นข�อม�ลเพ��อปร�บปร�งว�ธ�การดำเน�นงาน 
หร�อเพ��อปร�บเปล��ยนเป�าหมาย/ก�จกรรมให�เหมาะสมสอดคล�องก�บทร�พยากรและบร�บทท��เปล��ยนแปลง รวมท��งเป�น
ข�อม�ลเพ��อกำหนดนโยบายและแนวทางในการบร�หารต�อไป 
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ส�วนท�� 1 
บทนำ 

 
ส�ญล�กษณ�และความหมายประจำสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 

 

สม�ด   หมายถ�ง ห�องสม�ดหร�อศ�นย�ว�ทยบร�การ 
อ�กษร i   หมายถ�ง Information Technology  
ส�ฟ�า  หมายถ�ง ส�แห�งเทคโนโลย�ท��สดใส 
ส�เข�ยว – ส�ชมพ� หมายถ�ง ส�ประจำมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสกลนคร 
ส�ญญาณ 3 ข�ด หมายถ�ง การเป�นศ�นย�กลางเผยแพร� กระจายความร�� 
สวท  หมายถ�ง สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 

 
1.1 ความเป�นมา 
 

 สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ต��งข��นตามโครงสร�างใหม�ของมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสกลนคร 
เม��อป� พ.ศ.2548 โดยรวม ศ�นย�ว�ทยบร�การ และ ศ�นย�คอมพ�วเตอร� เข�าด�วยก�น โดยแบ�งส�วนงานภายในสำน�ก
ออกเป�น 6 งาน ด�งน�� 

1. งานบร�หารท��วไป    2. งานพ�ฒนาทร�พยากรสารสนเทศ  
3. งานวารสารและส��งพ�มพ�ต�อเน��อง  4. งานบร�การสารสนเทศ    
5. งานพ�ฒนาเคร�อข�ายและบร�การคอมพ�วเตอร�  
6. งานพ�ฒนาระบบสารสนเทศและส��ออ�เล�กทรอน�กส� 
เม��อว�นท�� 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ประกาศมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสกลนคร เร��อง การแบ�งส�วนราชการ

ภายในมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสกลนคร เป�นระด�บงานหร�อเท�ยบเท�างาน พ.ศ. 2561  ข�อ 15 สำน�กว�ทยบร�การและ
เทคโนโลย�สารสนเทศ สำน�กงานผ��อำนวยการ ให�แบ�งส�วนราชการเป�นระด�บงานหร�อเท�ยบเท�า ด�งน�� 

1. งานบร�หารท��วไป    2. งานพ�ฒนาทร�พยากรสารสนเทศ  
3. งานวารสารและส��งพ�มพ�ต�อเน��อง  4. งานบร�การสารสนเทศ    
5. งานพ�ฒนาเทคโนโลย�เคร�อข�ายและบร�การคอมพ�วเตอร�  
6. งานพ�ฒนาระบบสารสนเทศ   7. งานพ�ฒนาส��อด�จ�ท�ล 
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 ท� �งน� �การดำเน�นการของสำน�กฯ ม� �งเน�นจ�ดหาและให�บร�การทร�พยากรสารสนเทศและเทคโนโลย�
คอมพ�วเตอร�เพ� �อสน�บสน�นการจ�ดการเร�ยนการสอนและให�บร�การก�บบ�คลากรท� �งภายในและภายนอกของ
มหาว�ทยาล�ย 

ทำเน�ยบผ��อำนวยการสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 

ช��อ-สก�ล ตำแหน�ง ช�วงเวลา 

1) อาจารย�ส�นทร ไชยชนะ ผ��อำนวยการสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 2548 – 2556 

2) ดร.อ�บลศ�ลป� โพธ��พรม ผ��อำนวยการสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 2556 – 2560 

3) อาจารย�สมบ�ต� เท�ยบแสง ผ��อำนวยการสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 2560 – ป�จจ�บ�น 

 
สถานท��ต��ง 
 สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ต��งอย��เลขท�� 680  ถนนน�ตโย ตำบลธาต�เช�งช�ม อำเภอ
เม�อง จ�งหว�ดสกลนคร  47000 โทรศ�พท�/โทรสาร 042-970039 ประกอบด�วย 3 อาคารค�อ อาคารศ�นย�ภาษา
และคอมพ�วเตอร� (อาคาร 11)  อาคารบรรณราชนคร�นทร� และอาคารศ�นย�ข�อม�ลสารสนเทศ(Data Center) 
สำน�กงานผ��อำนวยการสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ อย��ท��อาคารศ�นย�ภาษาและคอมพ�วเตอร� 
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โครงสร�างองค�กร 
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ข�อม�ลพ��นฐานสำหร�บการพ�ฒนาแผนป��บ�ต�ราชการ สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ  
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ด�านต�าง ๆ เช�น 
 

1. ด�านงบประมาณ 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศได�ร�บจ�ดสรรงบประมาณ  

จำนวนท��งส� �น 4,344,570 บาท  งบประมาณเง�นรายได� 4,039,200 บาท งบแผ�นด�น (เง�นเบ�กแทนก�น) 
37,500 บาท เง�นรายได�จากการบร�การ 82,870 บาท งบแผ�นด�น 185,000 บาท 

 
2. ด�านอาคารสถานท��และพ��นท��ใช�สอย 

สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ม�อาคารและพ��นท��ให�บร�การ 3 อาคาร ประกอบด�วย  
                2.1 อาคารศ�นย�ภาษาและคอมพ�วเตอร� (อาคาร 11 ) เป�นอาคารส�ง 4 ช��น ให�บร�การด�านเทคโนโลย�
สารสนเทศและเป�นท��ต��ง สำน�กงานผ��อำนวยการ (ช��น 1)   

2.2  อาคารบรรณราชนคร�นทร� เป�นอาคารส�ง 4 ช��น ให�บร�การด�านทร�พยากรสารสนเทศ 
2.3  อาคารศ�นย�ข�อม�ลสารสนเทศ (อาคาร 21) เป�นอาคารส�ง 2 ช��น  
 

3. ด�านยานพาหนะ  
    สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ม�ยานพาหนะ 1 ค�น ค�อ รถต� �ให�บร�การงานพ�ฒนา

เทคโนโลย�เคร�อข�ายและบร�การคอมพ�วเตอร� หมายเลขทะเบ�ยน นข 1156 สกลนคร และรถจ�กรยานยนต� 
หมายเลขทะเบ�ยน 1กฬ 9854 สกลนคร 
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1.3 การทบทวนและนำผลการดำเน�นงานป�ท��ผ�านมา 
การทบทวนและนำผลการดำเน�นงานตามแผนปฏ�บ�ต�ราชการประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 มาประกอบการจ�ดทำแผนปฏ�บ�ต�ราชการ  

ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ม�ด�งน�� 
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศได�ร�บจ�ดสรรงบประมาณท��งส��น 5,307,938.4 บาท  งบประมาณเง�น

รายได� 4,204,750 บาท งบแผ�นด�น (เง�นเบ�กแทนก�น) 37,500 บาท เง�นรายได�จากการบร�การ 58,738.40 บาท งบแผ�นด�น 1,006,950 บาท  
โครงการในแผนปฏ�บ�ต�ราชการ ป�งบประมาณ พ.ศ. 2565  ประกอบด�วย โครงการและต�วช��ว�ดในแผนปฏ�บ�ต�ราชการจำแนกตามประเด�นย�ทธศาสตร�  

ด�งน�� 

 
ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 
กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 

เป�าหมาย 
ป� 2565 

ผลการดำเน�นการ 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 1 พ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลให�ม�ประส�ทธ�ภาพ 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
1.1 การให�บร�การระบบ
เคร�อข�ายครอบคล�มพ��นท��ใช�
งานท��วท��งมหาว�ทยาล�ย 

กลย�ทธ�ท�� 1 ปร�บปร�งระบบ
โครงสร�างพ��นฐานทางด�าน
เทคโนโลย�เคร�อข�าย 

ร�อยละของระบบโครงสร�างพ��นฐานทางด�าน
เทคโนโลย�เคร�อข�ายท��จ�ดหาให�ครอบคล�มพ��นท��
ให�บร�การ ท��งท��ได�ร�บการพ�ฒนา/ปร�บปร�ง 
โครงการหล�ก 
1) โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพการทำงาน
ระบบเคร�อข�าย 
2) โครงการบำร�งร�กษาระบบเคร�อข�าย 

ร�อยละ 
50 

ม�ผลการดำเน�นการ ร�อยละ 50 
1. ดำเน�นการในส�วนของการต�ดต��ง Fiber 
Optic (ไฟเบอร�ออปต�ก) ในพ��นท��ให�บร�การ
ของคณะ/อาคารปฏ�บ�ต�งาน ด�งน�� 
1.1. คณะเทคโนโลย�อ�ตสาหกรรม 
1.2. คณะเทคโลย�การเกษตร 
1.3. อาคารว�จ�ยหล�งใหม� 
2. ดำเน�นการในส�วนของ FTTx ท��ใช�
เช��อมโยงเคร�อข�ายอ�นเทอร�เน�ตในส�วนของ
บ�านพ�กอาจารย�/เจ�าหน�าท�� จำนวน 17 หล�ง 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
1.2 ระบบเทคโนโลย�
คอมพ�วเตอร�ม�ความสามารถใน
การรองร�บการใช�งาน
เทคโนโลย�ป�จจ�บ�นได� 

กลย�ทธ�ท�� 1  ส�งเสร�มการใช�
งานซอฟต�แวร�ล�ขส�ทธ��และ
ซอฟต�แวร�โอเพ�นซอร�ส 

ส�งเสร�มการใช�งานซอฟต�แวร�ล�ขส�ทธ��และ
ซอฟต�แวร�โอเพ�นซอร�ส 
โครงการหล�ก 
1) โครงการจ�ดหาซอฟต�แวร�ล�ขส�ทธ��เพ��อ
สน�บสน�นการปฏ�บ�ต�งาน 

1,500 
ล�ขส�ทธ�� 

ดำเน�นการจ�ดซ��อจ�ดหาซอฟต�แวร�ล�ขส�ทธ�� 
โดยงานพ�สด� มหาว�ทยาล�ย โดยม�
รายละเอ�ยดด�งน��  
- โปรแกรม spss 50 ล�ขส�ทธ�� 
- Microsoft campus 180 ล�ขส�ทธ�� 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
เป�าหมาย 
ป� 2565 

ผลการดำเน�นการ 

(- รองร�บผ��ใช�บร�การ office 365A3 
จำนวน 7,200 (สำหร�บน�กศ�กษา) 
- windows server ไม�ต�ำกว�า 8 ช�ด) 
- google workspace 598 ล�ขส�ทธ�� 
- adobe 40 ล�ขส�ทธ��  
ท��งส��น 8,036 ล�ขส�ทธ�� 

กลย�ทธ�ท�� ๒. เพ��ม
ประส�ทธ�ภาพอ�ปกรณ�
คอมพ�วเตอร�ให�ม�
ประส�ทธ�ภาพเพ��มข��น 
 
 
 
 

ร�อยละคร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร�ท��ได�ร�บการ
ทดแทนและปร�บปร�งเพ��อเพ��มประส�ทธ�ภาพ
การใช�งาน 
โครงการหล�ก 
1) โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพคร�ภ�ณ��
คอมพ�วเตอร� 
2) โครงการจ�ดหาคร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร� 

ร�อยละ 
55 

1. ปร�บปร�งเคร��องคอมพ�วเตอร� ห�อง 
1123-1124 จำนวน 80 เคร��อง 
2. คร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร� ท��ได�ร�บการทดแทน 
ประจำห�อง 1121 จำนวน 30 เคร��อง 
3. ปร�บปร�งเคร��องคอมพ�วเตอร� ห�อง 1116 
จำนวน 40 เคร��อง 

คอมพ�วเตอร�ท��ได�ร�บการทดแทนและ
ปร�บปร�งเพ��อเพ��มประส�ทธ�ภาพการใช�งาน 
ท��งส��น 150 เคร��อง ค�ดเป�น ร�อยละ 53.57 

* เคร��องคอมพ�วเตอร� ท��ให�บร�การ ท��งหมด
ท��งส��น 280 เคร��อง 

กลย�ทธ�ท�� ๓ จ�ดทำแผนจ�ดซ��อ
คร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร� 
 
1. พ�ฒนาระบบการให�บร�การ
ในร�ปแบออนไลน� 
 

ม�แผนการจ�ดซ��อจ�ดหาคร�ภ�ณ��สำน�ก 1 แผน ไม�ได�ดำเน�นการวางแผนเฉพาะท��เก��ยวก�บ
การจ�ดซ��อจ�ดหาคร�ภ�ณ��สำน�กฯ 
การวางแผนการดำเน�นการอย��ในร�ปแบบการ
จ�ดทำโครงการเพ��อรองร�บการจ�ดซ��อจ�ดหา
คร�ภ�ณ��ท��หน�วยงานต�องการดำเน�นการ ย�ง
ไม�ได�ดำเน�นการจ�ดทำเป�นเล�มแผนการ
ดำเน�นการท��ช�ดเจน 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
เป�าหมาย 
ป� 2565 

ผลการดำเน�นการ 

2. ประชาส�มพ�นธ�ข�อม�ลใน
เช�งร�ก 

ระด�บความพ�งพอใจของผ��ร�บบร�การ 
โครงการหล�ก 
๑) โครงการพ�ฒนาคล�งข�อม�ลทร�พยากร
สารสนเทศอ�เล�กทรอน�กส� 
๒) โครงการจ�ดทำวารสารประจำสำน�กว�ทย
บร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ (ARIT 
NEW) 
๓) โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพในการให�บร�การ
ต�อการเร�ยนร��ของน�กศ�กษา 

ระด�บท�� 4 
(ระด�บด�) 

ห�วหน�างานท�กงาน 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
1.3 ระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 

ม�ความม��นคงปลอดภ�ย 

กลย�ทธ�ท�� 1 เสร�มสร�าง
บ�คลากรให�ม�ความร��ความ
เข�าใจในการใช�เทคโนโลย�
ด�จ�ท�ลอย�างปลอดภ�ย 

 

จำนวนบ�คลากรท��ได�ร�บการพ�ฒนาให�ม�ความร��
ความเข�าใจเก��ยวก�บความม��นคงปลอดภ�ยด�าน
เทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 

โครงการหล�ก 

๑) การอบรมหล�กส�ตร พรบ.ค��มครองข�อม�ล
ส�วนบ�คลากร พ.ศ. ๒๕๖๒ (กฎหมาย PDPA) 

๔๐ คน 
 

สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ
มหาว�ทยาล�ยราชภ�ฎสกลนคร ได�จ�ด 
ก�จกรรม พ�ฒนาท�กษะด�จ�ท�ลบ�คลากร สำน�ก
ว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 
หล�กส�ตร “ท�กษะด�จ�ท�ลก�บการทำงานย�ค 
4.0 Google Workspace เพ��อการพ�ฒนางาน
และทบทวนกลย�ทธ�สำน�กว�ทยบร�การและ
เทคโนโลย�สารสนเทศ ระหว�างว�นท�� 25-26 
กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ไอโฮเท�ล 
จ�งหว�ดนครพนม 

จำนวน 42 คน 
 

กลย�ทธ�ท�� 2 เพ��ม
ประส�ทธ�ภาพระบบป�องก�น
การบ�กร�กโจมต�จากภายนอก 

ม�แผนเพ��มประส�ทธ�ภาพการบ�กร�กโจมต� 
 

- แผนเพ��มประส�ทธ�ภาพการบ�กร�กโจมต� 

๑ แผน 
 

ม�แผนรองร�บสถานการณ�ฉ�กเฉ�น  
(IT Contingency Plan) 
*แผนป� 2562 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
เป�าหมาย 
ป� 2565 

ผลการดำเน�นการ 

ย�ทธศาสตร�ท�� 2 : พ�ฒนาแหล�งทร�พยากรสารสนเทศเพ��อเสร�มสร�างท�กษะการเร�ยนร�� 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
2.1 น�กศ�กษาและบ�คลากร 
ม�สมรรถนะด�านด�จ�ท�ล 

กลย�ทธ�ท�� 1 พ�ฒนา
ผ��ร�บบร�การด�านการร��
สารสนเทศ 

น�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร�ช��นป�ส�ดท�ายท��ผ�าน
เกณ�� IC3 หร�อเท�ยบเท�าหร�อตามท��
มหาว�ทยาล�ยกำหนด (ร�อยละ 50) 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาสมรรถนะและประเม�น
ท�กษะด�จ�ท�ลน�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร�    

ร�อยละ 60 ม�การดำเน�นการจ�ดสอบว�ดท�กษะด�านด�จ�ท�ล 
สำหร�บน�กศ�กษาป�ส�ดท�าย ป�การศ�กษา 
2565 ในระหว�างว�นท�� 18-22 กรกฎาคม 
2565 โดยดำเน�นการแบ�งช�วงเวลาในการ
เข�าสอบ ว�นละ 4 รอบๆละ 80 คน 
เร�ยบร�อยแล�ว โดยม�น�กศ�กษาท��งส��นจำนวน 
2,588 คน ลงทะเบ�ยนสอบว�ดท�กษะด�าน
ด�จ�ท�ล จำนวน 1,709 คน ค�ดเป�นร�อยละ 
66.04 และม�ผลการสอบว�ดท�กษะด�าน
ด�จ�ท�ลผ�าน จากจำนวนน�กศ�กษาท��
ลงทะเบ�ยนสอบ จำนวน 1,194 ค�ดเป�น
ร�อยละ 69.87 ของน�กศ�กษาท��ลงทะเบ�ยน
สอบ   
 

จำนวนบ�คลากร (สวท.) ท��ได�ร�บการพ�ฒนา
สมรรถนะท�กษะด�จ�ท�ล 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาศ�กยภาพบ�คลากรสำน�ก
ว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 
 

30 คน ก�จกรรม พ�ฒนาท�กษะด�จ�ท�ลบ�คลากรสำน�ก
ว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 
หล�กส�ตร “ท�กษะด�จ�ท�ลก�บการทำงานย�ค 
4.0 Google Workspace เพ��อการพ�ฒนางาน
และทบทวนกลย�ทธ�สำน�กว�ทยบร�การและ
เทคโนโลย�” ระหว�างว�นท�� 25-26 
กรกฏาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมไอโฮเท�ล  
จ�งหว�ดนครพนม 

จำนวน 42 คน 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
เป�าหมาย 
ป� 2565 

ผลการดำเน�นการ 

กลย�ทธ�ท�� 2 พ�ฒนาส��อการ
เร�ยนร��ด�วยตนเองด�าน
สมรรถนะด�จ�ท�ล 

จำนวนส��อการเร�ยนร��ด�วยตนเองด�าน
สมรรถนะด�จ�ท�ล 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาสมรรถนะและประเม�น
ท�กษะด�จ�ท�ลน�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� 
    ก�จกรรม. พ�ฒนาส��อโสตท�ศน�รายว�ชาด�าน

สมรรถนะ ด�จ�ท�ล 

5 เร��อง ม�ส��อจำนวน 6 เร��อง 
1. เคร��องม�อส�บค�นข��นส�งสำหร�บระบบ
ห�องสม�ด 
2. การตรวจสอบความน�าเช��อถ�อของข�อม�ล/
ล�ขส�ทธ��และการค�ดลอกผลงาน 
3. การใช�เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลท��หลากหลายและ
คำศ�พท�เฉพาะ 
4. การสนทนาและการทำงานร�วมก�บผ��อ��น
แบบออนไลน� 
5.หล�กการเข�ยนเอกสารอ�างอ�ง 
6. ตระหน�กร�� เร�ยนร�� การค�ดลอกผลงาน 
* อย��ระหว�างดำเน�นการอ�ปโหลดส��อข��น  
e-learning ของมหาว�ทยาล�ย 

กลย�ทธ�ท�� 3 สร�างเคร�อข�าย
ความร�วมม�อก�บหน�วยงาน/
องค�กรท�� 
ม�มาตรฐานในการสอบว�ด
ท�กษะด�านด�จ�ท�ล 

จำนวนเคร�อข�ายความร�วมม�อการพ�ฒนา
สมรรถนะและประเม�นท�กษะด�านด�จ�ท�ล 
โครงการหล�ก 
1) โครงการเคร�อข�ายความร�วมม�อเพ��อพ�ฒนา 
    สมรรถนะและท�กษะด�านด�จ�ท�ล 
2) โครงการพ�ฒนาสมรรถนะและประเม�น
ท�กษะด�จ�ท�ลน�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� 
    ก�จกรรม ประเม�นท�กษะด�จ�ท�ลน�กศ�กษา

ระด�บปร�ญญาตร� ช��นป�ท�� 3 ด�วยข�อสอบ
มาตรฐาน (ICDL) 

1 หน�วยงาน สำน�กงานพ�ฒนาร�ฐบาลด�จ�ท�ล 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  กลย�ทธ�ท�� 1 จ�ดหาทร�พยากร
สารสนเทศท��หลากหลายตาม
ความต�องการของผ��ร�บบร�การ 

จำนวนการจ�ดหาทร�พยากรสารสนเทศตาม
ความต�องการของผ��ร�บบร�การ 
โครงการหล�ก 

1,500 
รายการ 

ทร�พยากรสารสนเทศ จำนวน 1,028 
รายการ 
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2.2 เป�นแหล�งทร�พยากร
สารสนเทศเพ��อสน�บสน�นการ
เร�ยน การสอน การว�จ�ย 

๑) โครงการสน�บสน�นการจ�ดการเร�ยนการ
สอนของมหาว�ทยาล�ย 
๒) โครงการจ�ดซ��อจ�ดหาทร�พยากรสารสนเทศ 
๓) โครงการจ�ดซ��อและจ�ดหาวารสาร น�ตยสาร 
และส��งพ�มพ�ต�อเน��อง 
 

เน��องจากทร�พยากรสารสนเทศท��ม�การร�อง
ขอให �ดำ เน �นการจ �ดหาบางรายการม�
ค �าใช �จ �ายท� �ส �ง กอปก�บงบประมาณการ
ดำเน�นการของสำน�กฯม�จำนวนจำก�ด จ�งไม�
ส ามารถดำ เน �นการจ � ดหาทร �พยากร
สารสนเทศได�น�อย โดยจำนวนด�งกล�าวเป�น
จำนวนทร�พยากรสารสนเทศท��ตรงต�อความ
ต�องการของผ � � ใช �บร �การ โดยไม �รวมก�บ
ทร�พยากรสารสนเทศอ��นท��ทางสำน�กฯ ได�ร�บ
บร�จาคมา 

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มการ
ให�บร�การทร�พยากร
สารสนเทศ 
ในร�ปแบบด�จ�ท�ล 

ระด�บความพ�งพอใจผ��ร�บบร�การ 
โครงการหล�ก 
๑) โครงการส�งเสร�มการใช�งานห�องสม�ด 
๒) โครงการพ�ฒนาคล�งข�อม�ลทร�พยากร
สารสนเทศอ�เล�กทรอน�กส� 
๓) โครงการจ�ดทำวารสารประจำสำน�กว�ทย
บร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ (ARIT 
NEW) 

ระด�บท�� 3 
 

ม�การดำเน�นการโดยการค�ดเล�อกหน�งส�อ
ว�ทยาน�พนธ�บนช��นเป�ดจำนวน 100 ช��อ
เร��อง/เล�ม โดยพ�จารณาจากหน�งส�อ
ว�ทยาน�พนธ�ของน�กศ�กษาระด�บปร�ญญาโท
ของมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสกลนคร ท��ม�ป�พ�มพ�
ระหว�าง 2540-2550 ซ��งหน�งส�อเป�น
ล�ขส�ทธ��ของมหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสกลนคร 
และพ�ฒนาฐานข�อม�ลโดยใช�โปรแกรม
ประย�กต� DSPACE ในการจ�ดเก�บไฟล�
หน�งส�ออ�เล�กทรอน�กส� จำนวน  1 ระบบเพ��อ
ทำการเผยแพร�ให�ผ��มาร�บบร�การได�ใช�
ประโยชน�ในการส�บค�นเอกสารฉบ�บเต�ม 
(full text) และเป�นการประหย�ดพ��นท��ใน
การจ�ดการให�บร�การแบบช��นเป�ดลดความ
หนาแน�นของหน�งส�อบนช��น ช�วย
ประหย�ดเวลาท��งของผ��ใช�และเจ�าหน�าท��ใน
การปฏ�บ�ต�งาน 
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กลย�ทธ�ท�� 3 ส�งเสร�มการใช�
งานห�องสม�ด 

ระด�บความพ�งพอใจผ��ร�บบร�การ 
โครงการหล�ก 
๑) โครงการส�งเสร�มการใช�งานห�องสม�ด 
๒) โครงการการส�งเสร�มการใช�บร�การย�ม-ค�น 
    ทร�พยากรสารสนเทศระหว�างห�องสม�ด 
๓) โครงการส�งเสร�มท�กษะสารสนเทศและการ
ใช�ส��อด�จ�ท�ล 
๔) โครงการพ�ฒนาศ�กยภาพน�กศ�กษาและ
ท�กษะการเร�ยนร�� 

ระด�บท�� 3 
 

เพ��อส�งเสร�มให�อาจารย� บ�คลากร และ
น�กศ�กษา มหาว�ทยาล�ยราชภ�ฏสกลนคร 
สามารถเข�าถ�งทร�พยากรสารสนเทศระหว�าง
ห�องสม�ดในสถาบ�นอ�ดมศ�กษาได�อย�างถ�กต�อง 
และแม�นยำ สำน�กว�ทยบร�การและ
เทคโนโลย�สารสนเทศจ�งได�จ�ดอบรมการใช�
บร�การ ย�ม-ค�น ทร�พยากรสารสนเทศ
ระหว�างห�องสม�ด ผ��เข�าร�วมอบรมม�ความพ�ง
พอใจอย��ในระด�บด�มาก ค�อร�อยละ 80 

กลย�ทธ�ท�� 4 พ�ฒนา/ปร�บปร�ง
ระบบการให�บร�การในเช�งร�ก 

ระด�บความพ�งพอใจของผ��ร�บบร�การ 
โครงการหล�ก 
๑) โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพในการให�บร�การ
ต�อการเร�ยนร��ของน�กศ�กษา  

ระด�บท�� 3 
 

สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ
เล�งเห�นความสำค�ญของการอ�านของคนมาใช�
บร�การห�องสม�ด การอ�านม�ความจำเป�นอย�าง
ย��งในช�ว�ตประจำว�นในการเก�ดความใ��ร�� ใ��
เร�ยน ใ��ค�นคว�าในการดำเน�นช�ว�ตเหม�อนการ
เร�ยนร��ตลอดช�ว�ตไม�ม�ท��ส��นส�ด โครงการ
ส�งเสร�มท�กษะสารสนเทศและการใช�ส��อ
ด�จ�ท�ล จ�งเป�นโครงการท��จ�ดข��นเพ��อส�งเสร�ม
ให�ผ��อ�านได�ร�บประโยชน�จากการอ�านและ
การใช�เทคโนโลย�ให�มากท��ส�ด ค�ดเป�นร�อยละ 
80 จากจำนวนผ��เข�าร�วมก�จกรรมท��งหมด 
427 คน 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 3 การพ�ฒนาศ�กยภาพของบ�คลากรให�ม�สมรรถนะเท�าท�นก�บการเปล��ยนแปลง 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 
3.1 บ�คลากรม�ความก�าวหน�า 
      ในว�ชาช�พ 

กลย�ทธ�ท�� 1 พ�ฒนาบ�คลากร 
ให�ม�สมรรถนะท��จำเป�นในการ
ปฏ�บ�ต�งาน 

ร�อยละของบ�คลากรท��ได�ร�บการพ�ฒนา
สมรรถนะท��จำเป�นในการปฏ�บ�ต�งาน 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาศ�กยภาพบ�คลากรสำน�ก
ว�ทยบร�การ 

ร�อยละ 70 ร�อยละ 97.62 
1. ก�จกรรม พ�ฒนาท�กษะด�จ�ท�ลบ�คลากร
สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 
หล�กส�ตร “ท�กษะด�จ�ท�ลก�บการทำงานย�ค 
4.0 Google Workspace เพ��อการพ�ฒนา
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   และเทคโนโลย�สารสนเทศ งานและทบทวนกลย�ทธ�สำน�กว�ทยบร�การ
และเทคโนโลย�” ระหว�างว�นท�� 25-26 
กรกฏาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมไอโฮเท�ล  
จ�งหว�ดนครพนม โดยม�บ�คลากรเข�าร�วม
ท��งส��น 41 คน 
2. ก�จกรรม ส�งเสร�มการพ�ฒนาสมรรถะของ
บ�คลากรสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�
สารสนเทศ โดยม�บ�คลากรเข�าร�วมท��งส��น 9 
คน 

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มให�
บ�คลากรเข�าส��ตำแหน�งท��
ส�งข��น 

จำนวนบ�คลากรท��เข�าส��ตำแหน�งท��ส�งข��น 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาศ�กยภาพตามสมรรถะของ
บ�คลากรสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�
สารสนเทศ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 

6 คน อย��ระหว�างการดำเน�นการ ตามแผนพ�ฒนา
บ�คลากร เน��องจากมหาว�ทยาล�ยม�การ
ปร�บเปล��ยนเกณ��(รอประกาศเปล��ยนแปลง
หล�กเกณ��การเข�าส��ตำแหน�งจากทาง
มหาว�ทยาล�ย) 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 4 การพ�ฒนาระบบให�บร�การอย�างม�ออาช�พ 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 
4.1 ระบบการให�บร�การม�
ประส�ทธ�ภาพ 

กลย�ทธ�ท�� 1 ส�งเสร�มให�ใช�
เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลในการ
ให�บร�การ 

จำนวนเทคโนโลย�/นว�ตกรรมท��นำมาใช�ในการ
ให�บร�การ 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนานว�ตกรรมการให�บร�การ 

1 เทคโนโลย�/
นว�ตกรรม 

1 ระบบ snru tracking 

กลย�ทธ�ท�� 2 พ�ฒนาระบบการ
ให�บร�การเป�นแบบออนไลน� 

จำนวนระบบการให�บร�การท��ได�ร�บการ
ปร�บปร�ง/พ�ฒนา 
โครงการหล�ก 
1) โครงการปร�บปร�งระบบการให�บร�การ 

1 ระบบ ระบบการให�บร�การท��ได�ร�บการปร�บปร�ง/
พ�ฒนา จำนวน 4 ระบบ 
1. ระบบบ�คลากร  
2. ระบบบร�หารจ�ดการพ�สด�  
3. ระบบบร�หารงบประมาณ  
4. เว�บไซต�หน�วยงาน 
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กลย�ทธ�ท�� 3 ปร�บปร�งพ��นท��
ให�บร�การเป�น co-working 
space 

พ��นท��ให�บร�การท��ได�ร�บการปร�บปร�ง/พ�ฒนา 
โครงการหล�ก 
๑) โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพห�องปฏ�บ�ต�การ
คอมพ�วเตอร� 1123-1124 
๒) โครงการปร�บปร�งพ��นท��ให�บร�การการเร�ยนร��
อาคารบรรณราชนคร�นทร� 

2 พ��นท�� ดำเน�นการปร�บปร�ง เร�ยบร�อยตาม
กระบวนการ ท��ง 2 พ��นท�� ด�งน�� 
1. ห�องปฏ�บ�ต�การคอมพ�วเตอร�  
1123-1124 ณ อาคารศ�นย�ภาษาและ
คอมพ�วเตอร� 
 2. อาคารบรรณราชนคร�นทร� ช��น 1 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 5 การพ�ฒนาระบบบร�หารตามหล�กธรรมาภ�บาล 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
5.1 การเป�นองค�กรด�จ�ท�ล 

กลย�ทธ�ท�� 1 ส�งเสร�มการใช�
เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลในการ
บร�หารจ�ดการ 

จำนวนระบบท��นำมาใช�ในการบร�หารจ�ดการ 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาระบบบร�หารจ�ดการด�วย
เทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 

12 
ระบบ 

1. ระบบบร�หารงบประมาณ มหาว�ทยาล�ย
ราชภ�ฏสกลนคร 
2. ระบบแฟ�มสะสมงานบ�คลากร 
3. ระบบพ�สด�คร�ภ�ณ�� 
4. ระบบจองหมายเลขหน�งส�องานพ�สด�  
5. ระบบก�จกรรมน�กศ�กษา 
6. ระบบส��อการเร�ยนการสอนออนไลน�  
7. ระบบจองเลขท��หน�งส�อราชการภายนอก
และเลขท��คำส��งออนไลน� 
8. ระบบว�สด� 
9. ระบบเว�บไซต�หน�วยงาน 
10. ระบบสน�บสน�นการต�ดส�นใจสำหร�บ
ผ��บร�หาร  
11. ระบบสารบรรณอ�เล�กทรอน�กส� 
12. ระบบจองเลขท��บ�นท�กข�อความ 
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เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
5.2 ระบบบร�หารจ�ดการม�
ประส�ทธ�ภาพและเป�นม�ตร 
ก�บส��งแวดล�อม 

กลย�ทธ�ท�� 1 สน�บสน�นการ
บร�หารว�สด�ท��เป�นม�ตรก�บ
ส��งแวดล�อม 

ดำเน�นการตามกระบวนการทางพ�สด�เพ��อ
สน�บสน�นว�สด�ท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม 
โครงการหล�ก  (ท�กโครงการฯ) 
๑) โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพในการบร�หาร
สำน�กงาน   
๒) โครงการห�องสม�ดส�เข�ยวเพ��อการอน�ร�กษ�
พล�งงานและส��งแวดล�อม 

 ๑๐ โครงการ
(จ�ดซ��อว�สด�ท��เป�น

ม�ตรก�บ
ส��งแวดล�อม) 

1. โครงการพ�ฒนาสำน�กงานส�เข�ยว (Green 
Office) และปร�บปร�งภ�ม�ท�ศน�ให�เป�นม�ตรต�อ
ส��งแวดล�อม 
2. โครงการพ�ฒนาห�องสม�ดส�เข�ยวเพ��อการ
อน�ร�กษ�พล�งงานและส��งแวดล�อม 
3. โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพในการบร�หาร
สำน�กงาน 
 
เน��องจากการดำเน�นการโครงการส�วนใหญ�
ของสำน�กฯ เป�นก�จกรรมท��ต�องสน�บสน�นการ
ปฏ�บ�ต�การของบ�คลากรโดยรวมท��ง
มหาว�ทยาล�ย อาท�เช�น การจ�ดซ��อว�สด�ของ
งานพ�ฒนาเทคโนโลย�เคร�อข�ายและบร�การ
คอมพ�วเตอร� ซ��งม�มากกว�า 5 โครงการ ล�วน
แล�วแต�เป�นว�สด�ทางคอมพ�วเตอร� ยากต�อการ
จ�ดหาว�สด�ท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม 
เน��องจากเป�นว�สด�เฉพาะ สำน�กฯได�ให�แนว
ทางการดำเน�นการแก�บ�คลากรและเจ�าหน�าท��
พ�สด�ในการดำเน�นการในป�ต�อไป 

กลย�ทธ�ท�� 2 สน�บสน�นให�เข�า
ร�บการประเม�นระบบการ
บร�หารจ�ดการท��เป�นม�ตรก�บ
ส��งแวดล�อม 

ผ�านการประเม�นตามเกณ��มาตรฐาน green 
library 
โครงการหล�ก 
1) โครงการห�องสม�ดส�เข�ยวเพ��อการอน�ร�กษ�
พล�งงาน 
    และส��งแวดล�อม 

อย��ในเกณ��
มาตรฐาน 

ย�งคงอย��ในเกณ��มาตรฐาน green library 

ผ�านการประเม�นตามเกณ��มาตรฐาน green 
office 

- ม�เป�าหมายในป� 67 
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และในป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศได�ร�บจ�ดสรรงบประมาณ

รายจ�ายตามแผนปฏ�บ�ต�ราชการ  ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนท� �งส� �น 4,077,780  บาท  
งบประมาณเง�นรายได� 4,042,780 บาท งบแผ�นด�น (เง�นเบ�กแทนก�น) 37,500 บาท  

 

1.4 กระบวนจ�ดทำแผนป��บ�ต�ราชการ ประจำป�งบประมาณ 
 

 1) แต�งต��งคณะกรรมการจ�ดทำแผนปฏ�บ�ต�ราชการ สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ เพ��อ
ดำเน�นการว�เคราะห� วางแผน และจ�ดทำเล�มแผนปฏ�บ�ต�ราชการ สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) ประช�มคณะกรรมการจ�ดทำแผนปฏ�บ�ต�ราชการ สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ประจำป�
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ��อระดมความค�ดเห�น ในการกำหนดแนวทางการปฏ�บ�ต�งานของสำน�กฯ 

3) เสนอร�างแผนปฏ�บ�ต�ราชการ สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในการประช�มคณะกรรมการบร�หารสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ เพ��อขออน�ม�ต�เห�นชอบ 

4) เผยแพร�ประชาส�มพ�นธ�และการถ�ายทอดแผนปฏ�บ�ต�ราชการ สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�
สารสนเทศ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให�แก�บ�คลากรภายในสำน�กฯ ได�ร�บทราบแนวทางปฏ�บ�ต� 
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ส�วนท�� 2 

แผนป��บ�ต�ราชการ  ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
2.1 ปร�ชญา ว�ส�ยท�ศน� ค�าน�ยมหล�ก อ�ตล�กษณ� เอกล�กษณ� 
 
      ปร�ชญา ศ�นย�กลางทร�พยากรการเร�ยนร�� ก�าวส��ค�ณภาพด�านบร�การ เช��ยวชาญเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล ม��งม��น

พ�ฒนาท�องถ��น  
 

      ว�ส�ยท�ศน� สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ เป�นหน�วยงานท��สน�บสน�นการทำงานตามพ�นธก�จ 
ของมหาว�ทยาล�ย เป�นศ�นย�กลางแหล�งความร��สารสนเทศควบค��ก�บพ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 
ท��ท�นสม�ย เพ��อรองร�บการให�บร�การด�วยค�ณภาพ ภายใต�การบร�หารงานตามหล�กธรรมาภ�บาล 

 

      อ�ตล�กษณ� ร��การบร�การท��ด� ร��งานและหน�าท�� ร��ร�กสาม�คค� ร��เท�าท�นเทคโนโลย� ร��สร�างสรรค�ส��งด�ส��ส�งคม 

 

      ค�าน�ยมองค�กร   “Service Mind :  ม�จ�ตใจในการให�บร�การ” 

 Service 

 S = Smile    แปลว�า ย��มแย�ม 

E = enthusiasm    แปลว�า ความกระต�อร�อร�น 

R = rapidness    แปลว�า ความรวดเร�ว ครบถ�วน ม�ค�ณภาพ 

V = value    แปลว�า ม�ค�ณค�า 

I = impression    แปลว�า ความประท�บใจ 

C = courtesy    แปลว�า ม�ความส�ภาพอ�อนโยน 

E = endurance   แปลว�า ความอดทน เก�บอารมณ� 
 

Mind 

M = make believe    แปลว�า ม�ความเช��อ 

I = insist     แปลว�า ย�นย�น/ยอมร�บ 

N = necessitate    แปลว�า การให�ความสำค�ญ 

D = devote     แปลว�า อ�ท�ศตน 
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ความเช��อมโยงแผนย�ทธศาสตร�การพ�ฒนามหาว�ทยาล�ย และย�ทธศาสตร�การพ�ฒนาของสำน�กว�ทยบร�การและ

เทคโนโลย�สารสนเทศ พ.ศ. 2564 – 2567 

 ย�ทธศาสตร�มหาว�ทยาล�ย ย�ทธศาสตร� สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ   

2. การยกระด�บค�ณภาพการศ�กษาส��ระด�บ
สากล 

● พ�ฒนาแหล�งทร�พยากรสารสนเทศเพ��อเสร�มสร�างท�กษะการเร�ยนร�� 

4. การพ�ฒนาระบบบร�หารจ�ดการให�ม�
ประส�ทธ�ภาพ 

● พ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลให�ม�ประส�ทธ�ภาพ 
● การพ�ฒนาศ�กยภาพของบ�คลากรให�ม�สมรรถนะเท�าท�นก�บการ 
    เปล��ยนแปลง 
● การพ�ฒนาระบบให�บร�การอย�างม�ออาช�พ 

● การพ�ฒนาระบบบร�หารตามหล�กธรรมาภ�บาล 

พ�นธก�จ  

 พ�นธก�จมหาว�ทยาล�ย พ�นธก�จ สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ   

4. พ�ฒนาเคร�อข�ายการเร�ยนร�� ● พ�ฒนาแหล�งเร�ยนร��ท��ท�นสม�ยและหลากหลาย 

5. บร�หารจ�ดการให�ม�ค�ณภาพ ● การบร�หารจ�ดการม�ค�ณภาพและเป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม 
● พ�ฒนาและให�บร�การเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 

 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

ย�ทธ 
ศาสตร� 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�มหาว�ทยาล�ย เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�
สารสนเทศ 

2. ๒.๑ น�กศ�กษา บ�ณ��ต และประชาชน ม�การ 
      พ�ฒนาศ�กยภาพและท�กษะว�ชาช�พตาม  
      มาตรฐาน 
๒.๒ บ�ณ��ตเป�นคนด�ม�จ�ตสาธารณะ 
2.3 อาจารย�ม�การพ�ฒนาศ�กยภาพท��งด�านค�ณว�ฒ� 
      การศ�กษาตำแหน�งทางว�ชาการ และ 
      สมรรถะว�ชาช�พ 

2.1 น�กศ�กษาและบ�คลากรม�สมรรถนะด�านด�จ�ท�ล 
2.2 เป�นแหล�งทร�พยากรสารสนเทศเพ��อสน�บสน�นการเร�ยน  
      การสอน การว�จ�ย 
 

4. 4.1 มหาว�ทยาล�ยม�การบร�หารจ�ดการท��ด�ม� 
      ค�ณภาพเป�นไปตามหล�กธรรมาภ�บาล 
๔.๒ มหาว�ทยาล�ยม�ระบบพ�ฒนาบ�คลากร 
      ท��ม�ค�ณภาพ 
๔.๓ การบร�หารจ�ดการเช�งร�ก 

1.1 การให�บร�การระบบเคร�อข�ายครอบคล�มพ��นท��ใช�งานท��วท��ง 
      มหาว�ทยาล�ย 
1.2 ระบบเทคโนโลย�คอมพ�วเตอร�ม�ความสามารถในการรองร�บ 
      การใช�งานเทคโนโลย�ป�จจ�บ�นได� 
1.3 ระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลม�ความม��นคงปลอดภ�ย 
3.1 บ�คลากรม�ความก�าวหน�าในว�ชาช�พ 
4.1 ระบบการให�บร�การม�ประส�ทธ�ภาพ 
5.1 การเป�นองค�กรด�จ�ท�ล 
5.2 ระบบบร�หารจ�ดการม�ประส�ทธ�ภาพและเป�นม�ตรก�บ 
      ส��งแวดล�อม 
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ว�ส�ยท�ศน� สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ เป�นหน�วยงานท��สน�บสน�นการทำงานตามพ�นธก�จของมหาว�ทยาล�ย เป�นศ�นย�กลางแหล�งความร��ควบค��

ก�บพ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลท��ท�นสม�ย เพ��อรองร�บการให�บร�การด�วยค�ณภาพ ภายใต�การบร�หารงานตามหล�กธรรมภ�บาล 

 
ย�ทธศาสตร�ท�� 1 

พ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล

ให�ม�ประส�ทธ�ภาพ 

ย�ทธศาสตร�ท�� 2 

พ�ฒนาแหล�งทร�พยากรสารสนเทศ

เพ��อเสร�มสร�างท�กษะการเร�ยนร�� 

ย�ทธศาสตร�ท�� 3 

การพ�ฒนาศ�กยภาพของบ�คลากรให�ม�

สมรรถนะเท�าท�นก�บการเปล��ยนแปลง 

ย�ทธศาสตร�ท�� 4 

การพ�ฒนาระบบให�บร�การ

อย�างม�ออาช�พ 

ย�ทธศาสตร�ท�� 5 

การพ�ฒนาระบบบร�หาร

ตามหล�กธรรมาภ�บาล 

ม�ต�ประส�ทธ�ผลตาม

ย�ทธศาสตร� 

ม�ต�ประส�ทธ�ภาพของ

การป��บ�ต�ราชการ 

ม�ต�ด�านค�ณภาพ 

ม�ต�การพ�ฒนาองค�กร 

ระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลม�

ความม��นคงปลอดภ�ย 

ให�บร�การระบบเคร�อข�าย

ครอบคล�มพ��นท��ใช�งานท��ว

ท��งมหาว�ทยาล�ย 

ระบบคอมพ�วเตอร�สามารถ

รองร�บการใช�งาน

เทคโนโลย�ป�จจ�บ�นได� 

พ�ฒนาระบบเทคโนโลย�

คอมพ�วเตอร�ให�ท�นสม�ย 

น�กศ�กษาและบ�คลากรม�

สมรรถนะด�านด�จ�ท�ล 

เป�นแหล�งทร�พยากรสารสนเทศ

เพ��อสน�บสน�นการเร�ยน การสอน 

การว�จ�ย 

สร�างเคร�อข�ายความร�วมม�อก�บ

หน�วยงาน/องค�กรท��ม�มาตรฐาน

ในการสอบว�ดท�กษะด�านด�จ�ท�ล 

จ�ดหาทร�พยากรสารสนเทศท��

หลากหลายตามความต�องการ

ของผ��ร�บบร�การ 

บ�คลากรม�ความก�าวหน�าในว�ชาช�พ 

บ�คลากรม�ความเช��ยวชาญ 

 

ส�งเสร�มให�บ�คลากรเข�าส��ตำแหน�งท��ส�งข��น 

พ�ฒนาบ�คลากรให�ม�สมรรถนะท��จำเป�น

ในการปฏ�บ�ต�งาน 

ระบบการให�บร�การม�

ประส�ทธ�ภาพ 

การเป�นองค�กรด�จ�ท�ล 

พ��นท��ให�บร�การ  

co-working space 

ส�งเสร�มให�ใช�เทคโนโลย�ด�จ�ท�ล

ในการให�บร�การ 

พ�ฒนาระบบการให�บร�การเป�น

แบบออนไลน� 

ระบบบร�หารจ�ดการม�

ประส�ทธ�ภาพและเป�น

ม�ตรก�บส��งแวดล�อม 

ส�งเสร�มการใช�เทคโนโลย�

ด�จ�ท�ลในการบร�หาร

จ�ดการ 

เข�าร�บการประเม�นระบบ

การบร�หารจ�ดการท��เป�น

ม�ตรก�บส��งแวดล�อม 

 

แผนท��ย�ทธศาสตร� (Strategy map) สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 
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ประเด�นย�ทธศาสตร� เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� ต�วช��ว�ด และค�าเป�าหมายของสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
ผลการ

ดำเน�นงาน 
ป� 2565 

เป�าหมาย 
ป� 2566 

ผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 1 พ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลให�ม�ประส�ทธ�ภาพ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
1.1 การให�บร�การระบบเคร�อข�าย
ครอบคล�มพ��นท��ใช�งานท��วท��ง
มหาว�ทยาล�ย 

กลย�ทธ�ท�� 1 ปร�บปร�งระบบ
โครงสร�างพ��นฐานทางด�าน
เทคโนโลย�เคร�อข�าย 

ร�อยละของระบบโครงสร�างพ��นฐานทางด�านเทคโนโลย�
เคร�อข�ายท��จ�ดหาให�ครอบคล�มพ��นท��ให�บร�การ ท��งท��ได�ร�บ
การพ�ฒนา/ปร�บปร�ง 
โครงการหล�ก 
1) โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพการทำงานระบบเคร�อข�าย 
2) โครงการบำร�งร�กษาระบบเคร�อข�าย 

ร�อยละ 
50 

 

ร�อยละ 
70 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(ดร.ช�ยน�นท�  สมพงษ�) 
 
ห�วหน�างานพ�ฒนาเทคโนโลย�
เคร�อข�ายและบร�การคอมพ�วเตอร� 
(นายจย�ตย�  พ�ลเพ��ม) 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
1.2 ระบบเทคโนโลย�คอมพ�วเตอร�
ม�ความสามารถในการรองร�บการ
ใช�งานเทคโนโลย�ป�จจ�บ�นได� 

กลย�ทธ�ท�� 1  ส�งเสร�มการใช�งาน
ซอฟต�แวร�ล�ขส�ทธ��และซอฟต�แวร�
โอเพ�นซอร�ส 

จำนวนซอฟต�แวร�ล�ขส�ทธ��และซอฟต�แวร�โอเพ�นซอร�ส 
โครงการหล�ก 
1) โครงการจ�ดหาซอฟต�แวร�ล�ขส�ทธ��เพ��อสน�บสน�นการ 
    ปฏ�บ�ต�งาน 

8,036 
ล�ขส�ทธ�� 

1,500 
ล�ขส�ทธ�� 

ห�วหน�างานพ�ฒนาเทคโนโลย�
เคร�อข�ายและบร�การคอมพ�วเตอร� 
(นายจย�ตย�  พ�ลเพ��ม) 
น�กว�ชาการคอมพ�วเตอร�ปฏ�บ�ต�การ 
(นายเอกราช  วงศ�กระโซ�) 
นางสาวส�ร�วรรณ  ยะไชยศร� 

กลย�ทธ�ท�� 2 จ�ดทำแผนจ�ดซ��อ
คร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร� 
 

ม�แผนการจ�ดซ��อจ�ดหาคร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร�สำหร�บ
ให�บร�การ 

- 1 แผน รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(อาจารย�ธ�ต�มา  รจนา) 
(อาจารย�รดาณ�ฐ  ภ�สมน�ก) 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
ผลการ

ดำเน�นงาน 
ป� 2565 

เป�าหมาย 
ป� 2566 

ผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก 

ระด�บความพ�งพอใจของผ��ร�บบร�การ 
โครงการหล�ก 
โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพในการให�บร�การต�อการ 
 เร�ยนร��ของน�กศ�กษา 

 ระด�บท�� 4 
(ระด�บด�) 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ ท�กท�าน 
ห�วหน�างานพ�ฒนาเค�รอข�ายและ
เทคโนโลย�เคร�อข�าย 
ห�วหน�างานพ�ฒนาระบบ
สารสนเทศ 
ห�วหน�างานพ�ฒนาส��อด�จ�ท�ล 
ห�วหน�างานบร�การสารสนเทศ 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
1.3 ระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 

ม�ความม��นคงปลอดภ�ย 

กลย�ทธ�ท�� 1 เสร�มสร�างบ�คลากร
และน�กศ�กษา ให�ม�ความร��ความ
เข�าใจและม�ความตระหน�กในการ
ใช�เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลอย�าง
ปลอดภ�ย 

 

จำนวนบ�คลากรและน�กศ�กษา ท��ได�ร�บการพ�ฒนาให�ม�
ความร��ความเข�าใจเก��ยวก�บความม��นคงปลอดภ�ยด�าน
เทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 

โครงการหล�ก 

๑) โครงการพ�ฒนาบ�คลากรและน�กศ�กษาเก��ยวก�บความ
ม��นคงปลอดภ�ยด�านเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล 

 ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 50 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(อาจารย�ธ�ต�มา  รจนา) 
 

ห�วหน�างานพ�ฒนาส��อด�จ�ท�ล 

(นางสาวส�ร�วรรณ  ยะไชยศร�) 
นายส�ทธ�ช�ย  แวววงค� 
นายดน�ชา  บ�วพ�นธ� 

นายอรรณพ  อร�งศร� 

กลย�ทธ�ท�� 2 เพ��มประส�ทธ�ภาพ
ระบบป�องก�นการบ�กร�กโจมต� 
จากภายนอก 

ม�แผนเพ��มประส�ทธ�ภาพการป�องก�นการบ�กร�กโจมต� 
 

- แผนเพ��มประส�ทธ�ภาพการป�องก�นการบ�กร�กโจมต� 

๑ แผน ทบทวนแผน 
๑ แผน 

 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(ดร.ช�ยน�นท�  สมพงษ�) 
 

ห�วหน�างานพ�ฒนาเทคโนโลย�
เคร�อข�ายและบร�การคอมพ�วเตอร� 
(นายจย�ตย�  พ�ลเพ��ม) 

ห�วหน�างานพ�ฒนาระบบ
สารสนเทศ 

นายก�ตต�ภ�ม�  คำศร� 



 26 แผนปฏ�บ�ต�ราชการสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 2566 

ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
ผลการ

ดำเน�นงาน 
ป� 2565 

เป�าหมาย 
ป� 2566 

ผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก 

ย�ทธศาสตร�ท�� 2 : พ�ฒนาแหล�งทร�พยากรสารสนเทศเพ��อเสร�มสร�างท�กษะการเร�ยนร�� 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
2.1 น�กศ�กษาและบ�คลากร 
ม�สมรรถนะด�านด�จ�ท�ล 

กลย�ทธ�ท�� 1 พ�ฒนาผ��ร�บบร�การ
ด�านสมรรถนะด�จ�ท�ล 

น�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร�ช��นป�ส�ดท�ายท��ผ�านเกณ��  
IC3 หร�อเท�ยบเท�าหร�อตามท��มหาว�ทยาล�ยกำหนด  
(ร�อยละ 50) 
 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาสมรรถนะและประเม�นท�กษะด�จ�ท�ล 
    น�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร�    

- ร�อยละ 60 รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(อาจารย�ธ�ต�มา  รจนา) 
  
นายภคว�ต  ช�ยว�น�จ 

จำนวนบ�คลากรของมหาว�ทยาล�ย ท��ได�ร�บการพ�ฒนาด�าน
สมรรถนะด�จ�ท�ล 
โครงการหล�ก 
ก�จกรรมพ�ฒนาบ�คลากรด�านสมรรถนะด�จ�ท�ล 
 
 

 ร�อยละ 60 รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(อาจารย�ธ�ต�มา  รจนา) 

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มการใช�งาน
ส��อการเร�ยนร��ด�วยตนเองด�าน
ด�จ�ท�ล 

จำนวนน�กศ�กษาท��เข�าใช�งานระบบการเร�ยนร��ด�วยตนเอง
ด�านสมรรถนะด�จ�ท�ล 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาสมรรถนะและประเม�นท�กษะด�จ�ท�ล 
    น�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร� 
     

 1,000 คน รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(อาจารย�ธ�ต�มา  รจนา) 
 
ห�วหน�างานพ�ฒนาส��อด�จ�ท�ล 
(น.ส.ส�ร�วรรณ ยะไชยศร�) 
 

กลย�ทธ�ท�� 3 พ�ฒนาหล�กส�ตร
��กอบรมด�านด�จ�ท�ล 

จำนวนหล�กส�ตร��กอบรมด�านด�จ�ท�ล 
โครงการหล�ก 
โครงการพ�ฒนาหล�กส�ตร��กอบรมด�านด�จ�ท�ล 

 1 หล�กส�ตร
��กอบรม 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 

(อาจารย�ธ�ต�มา  รจนา) 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
ผลการ

ดำเน�นงาน 
ป� 2565 

เป�าหมาย 
ป� 2566 

ผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
2.2 เป�นแหล�งทร�พยากร
สารสนเทศเพ��อสน�บสน�นการเร�ยน 
การสอน การว�จ�ย 

กลย�ทธ�ท�� 1 จ�ดหาทร�พยากร
สารสนเทศท��หลากหลายตาม
ความต�องการของผ��ร�บบร�การ 

จำนวนการจ�ดหาทร�พยากรสารสนเทศตามความต�องการ
ของผ��ร�บบร�การ 
โครงการหล�ก 
1) โครงการจ�ดซ��อจ�ดหาทร�พยากรสารสนเทศการเร�ยนร�� 
 

1,028 
รายการ 

1,500 
รายการ 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 

(อาจารย�รดาณ�ฐ  ภ�สมน�ก) 
 
ห�วหน�างานบร�การสารสนเทศ 
(น.ส.วาร�ณ�  เพ�ยรพจน�) 
ห�วหน�างานพ�ฒนาทร�พยากร
สารสนเทศ 
(นายชาญช�ย  บาลศร�) 
ห�วหน�างานวารสารและ
ส��งพ�มพ�ต�อเน��อง 
(นางพ�ชฏ�ฐ�ญา  กาส�ร�ย�) 

 ร�อยละการเพ��มข��นของการเข�าถ�งทร�พยากรสารสนเทศ 
 
 

 ร�อยละ 5 รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 

(อาจารย�รดาณ�ฐ  ภ�สมน�ก) 
ห�วหน�างานบร�การสารสนเทศ 
(น.ส.วาร�ณ�  เพ�ยรพจน�) 
ห�วหน�างานพ�ฒนาทร�พยากร
สารสนเทศ 
(นายชาญช�ย  บาลศร�) 
ห�วหน�างานวารสารและ
ส��งพ�มพ�ต�อเน��อง 
(นางพ�ชฏ�ฐ�ญา  กาส�ร�ย�) 

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มการเข�าถ�ง
แหล�งทร�พยากรสารสนเทศ 
เพ��อสน�บสน�นการเร�ยนการสอน 
การว�จ�ย การเร�ยนร��ตลอดช�ว�ต 

ระด�บความพ�งพอใจผ��ร�บบร�การ 
โครงการหล�ก 
- จำนวนก�จกรรม/โครงการส�งเสร�มการเข�าถ�งแหล�ง

ทร�พยากรสารสนเทศ 

 ระด�บท�� 
3.5 

 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 

(อาจารย�รดาณ�ฐ  ภ�สมน�ก) 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
ผลการ

ดำเน�นงาน 
ป� 2565 

เป�าหมาย 
ป� 2566 

ผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก 

 ห�วหน�างานพ�ฒนาทร�พยากร
สารสนเทศ 
(นายชาญช�ย  บาลศร�) 
ห�วหน�างานบร�การสารสนเทศ 
(น.ส.วาร�ณ�  เพ�ยรพจน�) 
ห�วหน�างานวารสารและ
ส��งพ�มพ�ต�อเน��อง 
(นางพ�ชฏ�ฐ�ญา  กาส�ร�ย�) 

กลย�ทธ�ท�� 4 พ�ฒนา/ปร�บปร�ง
ระบบการให�บร�การในเช�งร�ก 

ระด�บความพ�งพอใจของผ��ร�บบร�การ 

โครงการหล�ก 

- ก�จกรรมส�งเสร�มการให�บร�การเช�งร�ก 

 ระด�บท�� 
3.5 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 

(อาจารย�รดาณ�ฐ  ภ�สมน�ก) 
 
ห�วหน�างานบร�การสารสนเทศ 

(น.ส.วาร�ณ� เพ�ยรพจน�) 
 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 3 การพ�ฒนาศ�กยภาพของบ�คลากรให�ม�สมรรถนะเท�าท�นก�บการเปล��ยนแปลง 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 
3.1 บ�คลากรม�ความก�าวหน�า 
      ในว�ชาช�พ 

กลย�ทธ�ท�� 1 พ�ฒนาบ�คลากร 
ให�ม�สมรรถนะท��จำเป�นในการ
ปฏ�บ�ต�งาน 

ร�อยละของบ�คลากรท��ได�ร�บการพ�ฒนาสมรรถนะท��จำเป�น
ในการปฏ�บ�ต�งาน 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาศ�กยภาพบ�คลากรสำน�กว�ทยบร�การ 
   และเทคโนโลย�สารสนเทศ 

ร�อยละ 
97.62 

ร�อยละ 70 ห�วหน�าสำน�กงานผ��อำนวยการ 
(นางสาวอ�งคณา  ศ�ร�ก�ล) 
เจ�าหน�าท��บร�หารงานท��วไป 

(นางสาววร�ษฐา  ไวแสน) 

 จำนวนบ�คลากร ท��ได�ร�บการพ�ฒนาสมรรถนะท�กษะด�จ�ท�ล 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาศ�กยภาพบ�คลากรสำน�กว�ทยบร�การ 
    และเทคโนโลย�สารสนเทศ 
 

 15 คน ห�วหน�าสำน�กงานผ��อำนวยการ 

(นางสาวอ�งคณา  ศ�ร�ก�ล) 
เจ�าหน�าท��บร�หารงานท��วไป 

(นางสาววร�ษฐา  ไวแสน) 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
ผลการ

ดำเน�นงาน 
ป� 2565 

เป�าหมาย 
ป� 2566 

ผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก 

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มให�บ�คลากร
เข�าส��ตำแหน�งท��ส�งข��น 

จำนวนบ�คลากรท��เข�าส��ตำแหน�งท��ส�งข��น 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาศ�กยภาพตามสมรรถะของบ�คลากร 
    สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ  
    ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

- 1 คน ห�วหน�าสำน�กงานผ��อำนวยการ 
(นางสาวอ�งคณา  ศ�ร�ก�ล) 
 
เจ�าหน�าท��บร�หารงานท��วไป 
(นางสาววร�ษฐา  ไวแสน) 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 4 การพ�ฒนาระบบให�บร�การอย�างม�ออาช�พ 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 
4.1 ระบบการให�บร�การม�
ประส�ทธ�ภาพ 

กลย�ทธ�ท�� 1 ส�งเสร�มให�ใช�
เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลในการให�บร�การ 

ร�อยละของการใช�งานระบบเทคโนโลย�ท��ให�บร�การอย�างม�
ประส�ทธ�ภาพ  
โครงการหล�ก 
1) โครงการส�งเสร�มการใช�งานเทคโนโลย� 

 ร�อยละ 
80 

 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ ท�กท�าน 
ห�วหน�างานท�กงาน 
 

กลย�ทธ�ท�� 2 พ�ฒนาระบบการ
ให�บร�การเป�นแบบออนไลน� 

จำนวนระบบการให�บร�การท��ได�ร�บการปร�บปร�ง/พ�ฒนา 
โครงการหล�ก 
1) โครงการปร�บปร�งระบบการให�บร�การ 

4 ระบบ 7 ระบบ ห�วหน�างานท�กงาน 
 

กลย�ทธ�ท�� 3 ปร�บปร�งพ��นท��
ให�บร�การการเร�ยนร�� 

จำนวนพ��นท��ให�บร�การท��ได�ร�บการปร�บปร�ง/พ�ฒนา 
โครงการหล�ก 
1) โครงการปร�บปร�งพ��นท��ให�บร�การการเร�ยนร�� 

- ห�องปฏ�บ�ต�การ
คอมพ�วเตอร� 

1123-1124 
- อาคารบรรณ
ราชนคร�นทร� 

2 พ��นท�� รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(อาจารย�ธ�ต�มา  รจนา) 
(อาจารย�รดาณ�ฐ ภ�สมน�ก) 
 
ห�วหน�าสำน�กงานผ��อำนวยการ 

 กลย�ทธ�ท�� 4 เพ��มประส�ทธ�ภาพ
การให�บร�การ 
 
 
 
 

ร�อยละอ�ปกรณ�คอมพ�วเตอร�สำหร�บให�บร�การ ท��ได�ร�บการ
ทดแทนและปร�บปร�งเพ��อเพ��มประส�ทธ�ภาพการใช�งาน 
โครงการหล�ก 
1) โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพคร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร� 
2) โครงการจ�ดหาคร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร� 

ร�อยละ 
53.57 

ร�อยละ 
55 

ห�วหน�างานพ�ฒนาเทคโนโลย�
เคร�อข�ายและบร�การคอมพ�วเตอร� 
(นายจย�ตย�  พ�ลเพ��ม) 
น�กเทคโนโลย�สารสนเทศ 
(นายประไพ  ศร�สม�ย) 
น�กว�ชาการคอมพ�วเตอร�ปฏ�บ�ต�การ 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
ผลการ

ดำเน�นงาน 
ป� 2565 

เป�าหมาย 
ป� 2566 

ผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก 

(นายเอกราช  วงศ�กระโซ�) 
ห�วหน�างานบร�การสารสนเทศ 
(น.ส.วาร�ณ�  เพ�ยรพจน�) 
นายว�ศ�ษฎ�  ปวงศร� 

 กลย�ทธ�ท�� 5 พ�ฒนา/ปร�บปร�ง
แหล�งทร�พยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลย� ICT ก�บโรงเร�ยนกล��ม
สน�ก 

พ�ฒนา/ปร�บปร�ง แหล�งทร�พยากรสารสนเทศและด�าน
เทคโนโลย� ICT 
โครงการหล�ก 
๑) โครงการบร�การว�ชาการ 

 1 โรงเร�ยน 
 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 

(อาจารย�รดาณ�ฐ  ภ�สมน�ก) 
(อาจารย�ช�ยน�นท�  สมพงษ�) 
ห�วหน�างานพ�ฒนาเคร�อข�ายและ
เทคโนโลย� 
ห�วหน�างานบร�การสารสนเทศ 
ห�วหน�างานวารสาร 
ห�วหน�างานพ�ฒนาทร�พยากร
สารสนเทศ 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 5 การพ�ฒนาระบบบร�หารตามหล�กธรรมาภ�บาล 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
5.1 การเป�นองค�กรด�จ�ท�ล 

กลย�ทธ�ท�� 1 ส�งเสร�มการใช�
เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลในการบร�หาร
จ�ดการ 

จำนวนระบบท��นำมาใช�ในการบร�หารจ�ดการ 
โครงการหล�ก 
1) โครงการพ�ฒนาระบบบร�หารจ�ดการด�วยเทคโนโลย� 
    ด�จ�ท�ล 

12 
ระบบ 

13 
ระบบ 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 
(อาจารย�ช�ยน�นท�  สมพงษ�) 
 
ห�วหน�างานพ�ฒนาระบบ
สารสนเทศ 
(นายก�ตต�ภ�ม�  คำศร�) 

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร�  
5.2 ระบบบร�หารจ�ดการม�
ประส�ทธ�ภาพและเป�นม�ตร 
ก�บส��งแวดล�อม 

กลย�ทธ�ท�� 1 สน�บสน�นการบร�หาร
ว�สด�ท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม 

จำนวนโครงการท��ดำเน�นการตามกระบวนการทางพ�สด�
เพ��อสน�บสน�นว�สด�ท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม 
โครงการหล�ก   
๑) โครงการจ�ดหาว�สด�ท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม   
 

3 โครงการ 2 โครงการ  ผ��ร�บผ�ดชอบโครงการ 
 
 
 



 31 แผนปฏ�บ�ต�ราชการสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 2566 

ประเด�นย�ทธศาสตร�/ 
เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 

กลย�ทธ� ต�วช��ว�ด 
ผลการ

ดำเน�นงาน 
ป� 2565 

เป�าหมาย 
ป� 2566 

ผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก 

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มให�/
หน�วยงานดำเน�นก�จกรรม
โครงการให�เป�นม�ตรก�บ
ส��งแวดล�อม 

จำนวนก�จกรรม/โครงการท��ดำเน�นการให�เป�นม�ตรก�บ
ส��งแวดล�อม 
- การประหย�ดพล�งงาน 

 5 ก�จกรรม รองผ��อำนวยการสำน�กฯ 

(อาจารย�รดาณ�ฐ  ภ�สมน�ก) 
 

กลย�ทธ�ท�� 3 เตร�ยมความพร�อม
เพ��อเข�าร�บตรวจประเม�นห�องสม�ด
ส�เข�ยว 

ผลการดำเน�นงานตามเกณ��มาตรฐานของการตรวจ
ประเม�นห�องสม�ดส�เข�ยว 
โครงการหล�ก 
โครงการเตร�ยมความพร�อมส��การประเม�นสำน�กงานท��เป�น
ม�ตรก�บส��งแวดล�อม 

อย��ในเกณ��
มาตรฐาน 

ผลการ
ดำเน�นการ
ไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 60 

รองผ��อำนวยการสำน�กฯ ท�กท�าน 
ห�วหน�างานท�กท�าน 
 

ผ�านการประเม�นตามเกณ��มาตรฐาน green office 
 

- - ม�เป�าหมายในป� 67 
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สร�ปโครงการตามประเด�นย�ทธศาสตร�/กลย�ทธ�/ โครงการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประเด�นย�ทธศาสตร�/กลย�ทธ�/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผ�นด�น เง�นรายได� รวม 

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 1 พ�ฒนาระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลให�ม�ประส�ทธ�ภาพ    

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 1.1 การให�บร�การระบบเคร�อข�ายครอบคล�มพ��นท��ใช�งานท��วท��งมหาว�ทยาล�ย    

กลย�ทธ�ท�� 1 ปร�บปร�งระบบโครงสร�างพ��นฐานทางด�านเคร�อข�าย    

- โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพการให�บร�การอ�ปกรณ�กระจายส�ญญาณหล�ก    260,000  

- โครงการคร�ภ�ณ��และว�สด�สน�บสน�นการให�บร�การระบบเคร�อข�ายอ�นเทอร�เน�ตมหาว�ทยาล�ย  132,865  

- โครงการจ�างเหมาปร�บปร�งพ��นแบบ epoxy ห�องไฟฟ�าและห�องสายส�ญญาณ  40,000  

- โครงการเช�าวงจรอ�นเทอร�เน�ตเพ��อทำระบบวงจรส��อสารสำรอง (Backup Link)  240,000  

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 1.2  ระบบเทคโนโลย�คอมพ�วเตอร�ม�ความสามารถในการรองร�บการใช�งานเทคโนโลย�ป�จจ�บ�นได�    

กลย�ทธ�ท�� 1 ส�งเสร�มการใช�งานซอฟต�แวร�ล�ขส�ทธ��และซอฟต�แวร�โอเพ�นซอร�ส    

- โครงการจ�ดหาโปรแกรมคอมพ�วเตอร�เพ��อใช�ในการเร�ยนการสอนและการปฏ�บ�ต�งานตามพ�นธก�จของมหาว�ทยาล�ย. 865,235   

กลย�ทธ�ท�� 2 จ�ดทำแผนซ��อคร�ภ�ณ��คอมพ�วเตอร�    

- โครงการจ�ดหาคร�ภ�ณ��สำน�กงานเพ��อเพ��มประส�ทธ�ภาพการให�บร�การ  1,039,750  

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 1.3   ระบบเทคโนโลย�ด�จ�ท�ลม�ความม��นคงปลอดภ�ย    

กลย�ทธ�ท�� 1 เสร�มสร�างบ�คลากรและน�กศ�กษา ให�ม�ความร��ความเข�าใจและม�ความตระหน�กในการใช�เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลอย�าง
ปลอดภ�ย 
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/กลย�ทธ�/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผ�นด�น เง�นรายได� รวม 

- โครงการส�งเสร�มการพ�ฒนาสมรรถะของบ�คลากรสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 
2566   

 296,080  

กลย�ทธ�ท�� 2 เพ��มประส�ทธ�ภาพระบบป�องก�นการบ�กร�กโจมต�จากภายนอก    

- โครงการบำร�งร�กษาระบบพ�ส�จน�ต�วตน ตาม พรบ. คอมพ�วเตอร� 2560  20,000  

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 2 พ�ฒนาแหล�งทร�พยากรสารสนเทศเพ��อเสร�มสร�างท�กษะการเร�ยนร��    

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 2.1 น�กศ�กษาและบ�คลากรม�สมรรถนะด�านด�จ�ท�ล    

กลย�ทธ�ท�� 1 พ�ฒนาผ��ร�บบร�การด�านสมรรถนะด�จ�ท�ล * (งบกลาง)    

- โครงการพ�ฒนาสมรรถนะและประเม�นท�กษะด�จ�ท�ลน�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร�   *    

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มการใช�งานส��อการเร�ยนร��ด�วยตนเองด�านด�จ�ท�ล    

- โครงการพ�ฒนาสมรรถนะและประเม�นท�กษะด�จ�ท�ลน�กศ�กษาระด�บปร�ญญาตร�       

กลย�ทธ�ท�� 3 พ�ฒนาหล�กส�ตร��กอบรมด�านด�จ�ท�ล    

- โครงการพ�ฒนาหล�กส�ตร��กอบรมด�านด�จ�ท�ล    

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 2.2 เป�นแหล�งทร�พยากรสารสนเทศเพ��อสน�บสน�นการเร�ยน การสอน การว�จ�ย    

กลย�ทธ�ท�� 1  จ�ดหาทร�พยากรสารสนเทศท��หลากหลายตามความต�องการของผ��ร�บบร�การ    

- โครงการจ�ดซ��อจ�ดหาทร�พยากรการเร�ยนร��  140,000  

- โครงการส�ปดาห�ห�องสม�ดและและเทคโนโลย�ด�จ�ท�ล  50,000  

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มการเข�าถ�งแหล�งทร�พยากรสารสนเทศเพ��อสน�บสน�นการเร�ยนการสอน การว�จ�ย การเร�ยนร��ตลอดช�ว�ต    
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/กลย�ทธ�/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผ�นด�น เง�นรายได� รวม 

- โครงการบำร�งระบบห�องสม�ดอ�ตโนม�ต�เพ��อสถาบ�นอ�ดมศ�กษาไทย : ALIST  150,000  

- โครงการบำร�งร�กษาช�ดคร�ภ�ณ��พ�ฒนามาตรฐานงานห�องสม�ดส��สากล : RFID  174,000  

กลย�ทธ�ท�� 3 พ�ฒนา/ปร�งปร�งระบบการให�บร�การเช�งร�ก    

- โครงการพ�ฒนาศ�กยภาพน�กศ�กษา ท�กษะการเร�ยนร��สา�รสนเทศและส��อด�จ�ลในศตวรรษท�� 21  74,625  

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 3 การพ�ฒนาศ�กยภาพของบ�คลากรให�ม�สมรรถนะเท�าท�นก�บการเปล��ยนแปลง    

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 3.1 บ�คลากรม�ความก�าวหน�าในว�ชาช�พ    

กลย�ทธ�ท�� 1 พ�ฒนาบ�คลากรให�ม�สมรรถนะท��จำเป�นในการป��บ�ต�งาน    

-      โครงการส�งเสร�มการพ�ฒนาสมรรถะของบ�คลากรสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.  

       2566  

 296,080  

- โครงการอบรมเช�งปฏ�บ�ต�การ เร��อง การเข�ยนสไตล�พ�อาร�และการส��อสารในองค�กร  15,560  

กลย�ทธ�ท�� 2 ส�งเสร�มให�บ�คลากรเข�าส��ตำแหน�งท��ส�งข��น    

-      โครงการส�งเสร�มการพ�ฒนาสมรรถะของบ�คลากรสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ.  

       2566 (ก�จกรรม ส�งเสร�มการพ�ฒนาสมรรถะของบ�คลากรสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ) 

   

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 4 การพ�ฒนาระบบให�บร�การอย�างม�ออาช�พ    

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 4.1 ระบบการให�บร�การม�ประส�ทธ�ภาพ    

กลย�ทธ�ท�� 1 ส�งเสร�มให�ใช�เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลในการให�บร�การ    

- โครงการส�งเสร�มการใช�งานเทคโนโลย�    
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/กลย�ทธ�/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผ�นด�น เง�นรายได� รวม 

กลย�ทธ�ท�� 2 พ�ฒนาระบบการให�บร�การออนไลน�    

- โครงการการยกระด�บค�ณภาพงานบร�การออนไลน�  9,250  

กลย�ทธ�ท�� 3 ปร�บปร�งพ��นท��ให�บร�การเป�น Co-working space    

- โครงการปร�บปร�งพ��นท��ให�บร�การการเร�ยนร��    

กลย�ทธ�ท�� 4 เพ��มประส�ทธ�ภาพการให�บร�การ    

- โครงการบำร�งร�กษาเคร��องแม�ข�ายและบร�การ  300,000  

- โครงการเพ��มศ�กยภาพในการให�บร�การงานพ�ฒนาระบบสารสนเทศ  53,850  

ประเด�นย�ทธศาสตร�ท�� 5 การพ�ฒนาระบบบร�หารตามหล�กธรรมาภ�บาล    

- โครงการการประก�นค�ณภาพการศ�กษา สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ  35,000   

- โครงการเพ��มประส�ทธ�ภาพในการบร�หารสำน�กงาน  688,200  

- โครงการจ�ดการความร��และบร�หารความเส��ยง  48,000  

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 5.1 การเป�นองค�กรด�จ�ท�ล    

กลย�ทธ�ท�� 1 ส�งเสร�มการใช�เทคโนโลย�ด�จ�ท�ลในการบร�หารจ�ดการ    

- โครงการเพ��มศ�กยภาพในการให�บร�การงานพ�ฒนาระบบสารสนเทศ  53,850  

เป�าประสงค�เช�งย�ทธศาสตร� 5.2  ระบบบร�หารจ�ดการม�ประส�ทธ�ภาพและเป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม    

กลย�ทธ�ท�� 1 สน�บสน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ�างพ�สด�ท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม    

-  โครงการการเตร�ยมความพร�อมส��การตรวจประเม�นสำน�กงานท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม  70,600  
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ประเด�นย�ทธศาสตร�/กลย�ทธ�/ โครงการ 
ประเภทงบประมาณ 

แผ�นด�น เง�นรายได� รวม 

กลย�ทธ�ท�� 2 สน�บสน�นให�เข�าร�บการประเม�นระบบการบร�หารจ�ดการท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม    

- โครงการการเตร�ยมความพร�อมส��การตรวจประเม�นสำน�กงานท��เป�นม�ตรก�บส��งแวดล�อม  70,600  
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ส�วนท�� 3 

การนำไปส��การป��บ�ต�และการต�ดตามประเม�นผล 

 
3.1  การนำไปส��การป��บ�ต� 
 

ในการนำแผนปฏ�บ�ต�ราชการประจำป�ไปส��การปฏ�บ�ต�น��น สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 

จะดำเน�นการ ด�งน�� 

๑.  คณะกรรมการบร�หารสำน�กฯ ว�เคราะห�การจ�ดสรรงบประมาณและแจ�งให�ส�วนงานภายในสำน�กฯ  
จ�ดทำคำร�บรองการปฏ�บ�ต�ราชการท�กโครงการตามแผนปฏ�บ�ต�ราชการ โดยม�ผ� �ร�บผ�ดชอบโครงการท��ม�ความ
เก��ยวข�องก�บโครงการน��นๆ 
 ๒.  คณะกรรมการบร�หารสำน�กฯ แจ�งให�ส�วนงานแต�ละ��ายภายใต�สำน�กฯ ร�บทราบแผนปฏ�บ�ต�ราชการ
ประจำป� และบ�คลากรท�กคนภายในสำน�กฯ ร�วมพ�จารณาจ�ดทำแผนปฏ�บ�ต�ราชการประจำป�ของสำน�กฯ โดย      
ให�สอดคล�องก�บแผนปฏ�บ�ต�ราชการของมหาว�ทยาล�ย และการจ�ดสรรงบประมาณแก�สำน�กฯ 
 ๓.  กำหนดต�วช��ว�ดและเป�าหมาย ไว�ในแผนปฏ�บ�ต�ราชการประจำป�ของสำน�กฯ อย�างช�ดเจนเพ��อการ
ต�ดตามประเม�นผล 
 ๔.  สำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ จ�ดทำคำร�บรองการปฏ�บ�ต�ราชการของส�วนงานภายใต�
สำน�กฯ เพ��อการต�ดตามและประเม�นผลการดำเน�นงาน 
 ๕.  เม��อสำน�กฯ ได�ดำเน�นงานในก�จกรรม/โครงการตามแผนปฏ�บ�ต�ราชการแล�วเสร�จ ก�ดำเน�นการ
รายงานผลการปฏ�บ�ต�งานท��งในด�านการใช�จ�ายงบประมาณการบรรล�เป�าหมายท��งในเช�งปร�มาณและค�ณภาพ 
รวมท��งผลส�มฤทธ��ท��ได�จากการดำเน�นก�จกรรม/โครงการต�อมหาว�ทยาล�ย โดยผ�าน กองนโยบายและแผน จำนวน    
2 ช�ด หล�งเสร�จส��นโครงการ 30 ว�น 
 ๖.  เม��อส��นป�งบประมาณ สำน�กฯ ได�ดำเน�นการจ�ดทำรายงานประจำป�และรายงานการประเม�นตนเอง
ตามต�วช��ว�ดท��ปรากฏในแผนปฏ�บ�ต�ราชการของสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 
 
3.2 การต�ดตามประเม�นผล 

การต�ดตามประเม�นผลแผนปฏ�บ�ต�ราชการ ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป�นการรวบรวมและ

ว�เคราะห�ข�อม�ลท��งในเช�งปร�มาณและค�ณภาพ เพ��อค�นหาว�าสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ สามารถ

ดำเน�นการได�บรรล�ตามเป�าหมายท��ต��งไว�หร�อไม�  ข�อม�ลท��ได�จากการต�ดตามประเม�นผลจะเสนอต�อผ��บร�หารสำน�กฯ

และมหาว�ทยาล�ย  เพ��อรายงานให�ทราบถ�งป�ญหาในการปฏ�บ�ต�งานและใช�เป�นข�อม�ลเพ��อปร�บปร�งว�ธ�การดำเน�นงาน 

หร�อเพ��อปร�บเปล��ยนเป�าหมาย/ก�จกรรมให�เหมาะสมสอดคล�องก�บทร�พยากรและบร�บทท��เปล��ยนแปลง รวมท��งเป�น

ข�อม�ลเพ��อกำหนดนโยบายและแนวทางในการบร�หารต�อไป      

 
 
 



 
38 แผนปฏ�บ�ต�ราชการสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ 2566 

 
๓.๓  ข��นตอนการนำแผนป��บ�ต�ราชการของสำน�กว�ทยบร�การและเทคโนโลย�สารสนเทศ ไปส��การป��บ�ต� 

ในระด�บหน�วยงานและการต�ดตามประเม�นผล 
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