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 จากปงบประมาณที่ผานมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 2561  และไดดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการที่กำหนดไวเปนที่เรียบรอย ซึ่งทางสำนักวิทยบริการฯ ไดพบปญหาอุปสรรคบางประการจึงได

วางแผนปองกันในปงบประมาณ 2561 โดยไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 2560 

เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติราชการของสำนักวิทยบริการฯ เพ่ือใหบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่กำหนดไว  โดยไดยึดแผนยุทธศาสตร  4 ป ฉบับปที่ พ.ศ. 2561-2565 ของ

สำนักวิทยบริการฯ เปนแนวทางในการดำเนินงาน ใหสามารถนำไปใชสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริการกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ในมาตรา 14  

 สำหรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 2561 ฉบับน้ี ประกอบดวย โครงการ/

กิจกรรม วัตถุประสงคของโครงการ ตัวช้ีวัด ชวงเวลาและสถานที่ที่ดำเนินการ เปาหมายการ

ดำเนินงาน งบประมาณ และผูรับผิดชอบ โดยทางสำนักวิทยบริการฯ  หวังเปนอยางย่ิงวาเอกสาร

ฉบับน้ีจะเปนประโยชนอยางย่ิงในการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ ใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกันดวย

ความสำเร็จอยางดีย่ิง 

 

 

 

                                                          ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักด์ิ  จีวัฒนา 

                                               ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทสรุปแผนปฏบิัติราชการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ไดจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ 2561 เพ่ือเปนแผนในการปฏิบัติงานหลักในการดำเนินงาน 

เพ่ือใหบรรลุและสอดคลองกับ ปรัชญา  วิสัยทัศน  และพันธกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งไดจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดระดมความคิดจาก

ผูบริหารสำนัก และบุคลากรทุกหนวยงานภายในสำนักวิทยบริการฯ เปนกรอบกำหนดทิศทางการ

พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือใหการแปลงแผนยุทธศาสตร 4 ป (พ.ศ. 

2561-2565) สามารถนำไปใชสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพเกิดผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม โดย

ทางสำนักวิทยบริการฯไดผลการดำเนินงานที่ไมบรรลุเปาหมายในปงบประมาณ 2560 มาวางแผน

ปรับปรุงทบทวนกลยุทธและจัดทำแผนปฏิบัติราชการในปงบประมาณ 2561 

 แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดยึดแผนกลยุทธ 4

ป พ.ศ. 2561-2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยเปนหลักในการจัดทำ  โดยสาระสำคัญ

ประกอบดวย วิสัยทัศน  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรจำนวน  9  ยุทธศาสตร 26 กลยุทธ  13 

เปาประสงค และโครงการและกิจกรรมที่สอดรับและดำเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประกอบดวย 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

                                            ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน  

                                            ทองถิ่นอยางย่ังยืน   

                                            ประกอบดวย  6 ตัวช้ีวัด  1  กลยุทธ 1 เปาประสงค 

                                             6 โครงการ   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

            จัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการเปนที่ยอมรับ 

            ในระดับสากล    

                              ประกอบดวย 4  ตัวช้ีวัด 1  กลยุทธ 2 เปาประสงค  

                                            3  โครงการ 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากร 
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                                            ทุกระดับสูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล   

                               ประกอบดวย 1  ตัวช้ีวัด 1  กลยุทธ 1 เปาประสงค  

1 โครงการ 

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

                                               ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด   

                               ประกอบดวย 1  ตัวช้ีวัด 1  กลยุทธ 1 เปาประสงค  

1 โครงการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

                                               ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด   

                               ประกอบดวย 3  ตัวช้ีวัด 1  กลยุทธ 1 เปาประสงค  

                                            1  โครงการ 

 ในการน้ี สำหรับปงบประมาณ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

โครงการ/กิจกรรมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 31 โครงการ รวมเปนจำนวนเงิน 

11,705,200 บาท  

 ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสูการปฏิบัติระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คือการนำยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการหน่ึงในการบริหารเชิงกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีการดำเนินการสำคัญคือ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดรับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย สำนัก

วิทยบริการจะตองกำหนดแผนงาน  โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลาและงบประมาณให

สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจำปงบประมาณ 2561 ฉบับน้ี จะเปนเครื่องมือ

หลักที่ชวยใหเกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและผลักดันใหการดำเนินการในภารกิจตางๆ บรรลุ

เปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร  เกิดผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือการพัฒนาสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนศูนยกลางการ เช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล  กาวสูการ

เปนศูนยกลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 การนำแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 
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 เพ่ือใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได

กำหนดขั้นตอนการนำแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติดังน้ี 

1. ถายทอดแผนยุทธศาสตรสูหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ 

2. การนำแผนไปสูการปฏิบัติ 

3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ทางสำนักวิทยบริการฯไดมีการประชุมช้ีแจง 

และติดตามขอมูลการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส และไดติดตามทำความ

เขาใจกับทางหนวยงานตางๆ เปนระยะตลอดทั้งปงบประมาณ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการบรรลุผล

สำเร็จอยางเปนรูปธรรมตอไป 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 

สำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดกำหนดปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ 

นโยบายและการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ โดยมียุทธศาสตรและกลยทุธในแผนปฏิบัติราชการ 

(Action Plan) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไวดังน้ี 

ปรัชญา (Philosophy) 

มุงพัฒนาศูนยกลางขอมูลการเรียนรูบนออนไลนเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนศูนยกลางการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู เช่ือมโยงเครือขายใหเปนมหาวิทยาลัย

ดิจิทัลกาวสูการเปนศูนยกลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรู   

สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

 2. บริการโครงขายสื่อสารขอมูลและโทรคมนาคมผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้ง 
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ภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

 3. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถนำระบบมาใชรวมกันอยาง 

คุมคาและพอเพียง 

4. จัดหาทรัพยากรเรียนรู หนังสือ e-Book วารสารและฐานขอมูลวิชาการ และใหบริการ 

คอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน  การคนควาวิจัย และการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย 

เปาประสงค  

 1. มีสารสนเทศใหสอดคลองกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

 2. มีระบบการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. มีการบริการสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4. มีการรวมเปนสมาชิกเครือขายสารสนเทศในระดับสถาบัน ทองถิ่น และสากล 

 5. มีแหลงพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 6. มีศูนยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 7. มีศูนยกลางระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (MIS) 

 

 8. มีแหลงบริการเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาในการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย 

 9. มีแหลงสนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

อัตลักษณ (Identity) สำนกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บัณฑิตมีสำนึกดี  มีความรูคูคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา 

 สำนึกดี  หมายถึง  บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงาม  ซื่อสัตยสุจริต  มีจิตอาสา 

 มีความรู  หมายถึง  บัณฑิตมีความรอบรู  ทีทักษะ  ความสามารถ  และศักยภาพใน

วิชาชีพ 

 มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณธรรม  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และประพฤติ

ปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

 นำชุมชนพัฒนา  หมายถึง  บัณฑิตมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  มีความรับผิดชอบตอ

สังคมทั้งบทบาทของผูนำที่ดี  มีความกลาหาญทางจริยธรรมที่จะนำชุมชนไปสูการเปลี่ยนแปลงที่
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ดีกวาโดยวิธีการแหงสันติภาพ  และเลื่อมใสศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (Desirable Characteristics of Graduates) 

1. มีวิสัยทัศน  คุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตย อดทน มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 

2. ตองเปนผูที่มีความสามารถในดานวิชาการและมีทักษะในวิชาชีพ 

3. ตองเปนผูที่มีความคิดเชิงสรางสรรค เปนนักวิเคราะห และนักแกปญหา 

4. มีทักษะในการดำรงชีวิตและการทำงานภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. สามารถใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารและสามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดดี 

6. เปนผูมีความเพียรพยายามใหการเรียนรูดวยตนเองและนำความรูไปประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาทองถิ่น 

7. มีความสำนักในคุณคาของทองถิ่นและนำชุมชนพัฒนา 

เอกลักษณ  (Uniqueness) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  มุงสนับสนุนทรัพยากรเรียนรูจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ทองถิ่น 

 

 

สัญลักษณประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

 

แทนการสื่อสารทางไกล                   แทนปากกาขนนก 

หมายถึงการสงระบบการสื่อสาร                 หมายถึง การบันทึกขอมูล สารสนเทศตาง ๆ 

สูชุมชนทองถิ่น       

                                                               แทนศูนยรวมความทันสมัย 

แทนหนังสือสารสนเทศ                                            หมายถงึ แหลงเทคโนโลยี 
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หมายถึง แหลงความรู 

ของมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic lssue) 

 กำหนดประเด็นยุทธศาสตรไว  5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

1. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 3 พัฒนามาตรฐานการใหบริการ 

วิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่น

อยางยั่งยืน 

 2. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 4 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการเปนที่ยอมรับระดับสากล 

 3. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 6 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

อาจารยและบุคลากรทุกระดับสูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 

 4. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยสินและสิทธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 5. สอดคลองกบัประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอที่ 9 พัฒนาระบบบริหารจัดการอยาง

มีธรรมาภิบาล 

นโยบายที่ 2 : เรงรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสรางองคความรูใหมและบริการวิชาการที่นำไป 

                  ประยุกตใชในการพัฒนาทองถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

                                              ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน 

                                              ทองถิ่นอยางยั่งยืน 

  เปาประสงคที ่2 :     มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพ่ือ 

                                              ถายทอดเทคโนโลยีสูการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพในชุมชน 

                                              ทองถิ่นใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

 

   กลยุทธที่ 2.1 :     พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการวิชาการเพ่ือสรางคุณภาพ 

              ชีวิตประชาชนและเปนอยูของชุมชนใหมีความเขมแข็งและ 

                    ยัง่ยืน 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและตอบสนอง 
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                                               ตอชุมชน 

                                       2.1.2 จำนวนแหลงเรียนรูที่ใหบริการวิชาการ 

                                       2.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูประกอบการและชุมชน 

                                               ที่ไดรับบริการทางวิชาการ 

   กลยุทธที่ 2.2 :      พัฒนากระบวนการการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการ 

               จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    ตัวชี้วัด : 2.2.1 จำนวนโครงการการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับการ 

                                               จัดการเรียนการสอน/งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและ 

                                               วัฒนธรรม 

นโยบายที่ 3 : พัฒนาระบบสารสนเทศทีม่ปีระสิทธิภาพเพ่ือการบริหารจัดการความกาวหนาทาง 

                  วิชาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

                                              จัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการและเปนที่ยอมรับ 

                                              ในระดับสากล 

  เปาประสงคที ่1 :      มีระบบสารสนเทศที่รองรับความเจริญกาวหนาทางวิชาการ 

                                              อยางมีประสิทธิภาพ 

   กลยุทธที่ 1.1 :     พัฒนายกระดับทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ 

              เสถียรภาพครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

    ตัวชี้วัด : 1.1.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่มีตอ 

                                               การใชงานระบบสารสนเทศ 

   กลยุทธที่ 1.2 :     พัฒนายกระดับฐานขอมูลและการเขาถงึขอมูลขาวสารไดอยาง 

              มีประสทิธิภาพและเช่ือถือได 

    ตัวชี้วัด : 1.2.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ  

                                               (University Ranking) 

                  1.2.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

                                               (University Ranking) 

  เปาประสงคที ่2 :      บูรณาการสารสนเทศเขากับการเรียนการสอน  

                                              งานวิจัย บริการวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพและเช่ือถือได 
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   กลยุทธที่ 2.1 :     พัฒนาและเพ่ิมทักษะความรูความสามารถในการใชเทคโนโลย ี

              สารสนเทศแกอาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหสามารถ 

                                              นำไปใชในการจัดการเรียนการอสนงานวิจัยและบริการ 

                                              วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาทักษะความรูดาน 

                                               เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นโยบายที่ 4 : ยกระดับการพัฒนาบุคลากรทุกฝายใหมีคณุภาพสูงขึ้นจนสามารถปฏิบัติงานได 

                  อยางมีคุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทุกระดับ 

                                              สูการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 

  เปาประสงคที ่2 :     พัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเน่ือง ใหมีสมรรถนะในการ 

                                              ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางมืออาชีพและ 

                                              สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

   กลยุทธที่ 2.1 :     เสริมสรางและสนับสนุนอาจารยและบุคลากรใหมทีกัษะและ 

              ขีดความสามารถในการทำวิจัย บริการวิชาการ การจัดการ 

              เรียนการสอนโดยสื่อสารดวยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 

                                              ทีท่นัสมัยอยางตอเน่ือง 

    ตัวชี้วัด : 2.1.1 จำนวนโครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากร 

นโยบายที่ 6 : พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหสูงสุด 

                  ตลอดจนเพ่ิมชองทางในการแสวงหารายได 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชน 

                                              ของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

  เปาประสงคที ่1 :      มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยสินอยางมี 

                                              ประสิทธิภาพและสามารถเพ่ิมรายไดใหถึงพาตนเองได 

                                              สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

   กลยุทธที่ 1.1 :     พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพยสินและเพ่ิมชองทางในการ 

              จัดหารายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ตัวชี้วัด : 1.1.2 จำนวนชองทางการจัดหารายได 

นโยบายที่ 7 : ปลูกฝงคานิยมในการปฏิบัติงานที่เนนการมีคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรม 
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                  คุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

  เปาประสงคที ่1 :      มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพและกอใหเกิด 

                                              ประโยชนสูงสุดดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

   กลยุทธที่ 3.1 :     พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

              เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอองคกร 

    ตัวชี้วัด : 3.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา 

             ภายในและภายนอก  

                3.1.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามแผน 

                3.1.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสียงของ 

             มหาวิทยาลัย  

 

เปาหมายหลักในการพัฒนาสำนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 

 

 เปาหมายของสำนักวิทยบริการฯ สอดคลองกับเปาหมายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ขอที่ 4 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีม่ีความเสถียรและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อบรมทักษะและความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรใหมีสมรรถนะสูงโดยมี

เปาหมายสำคัญคือ 

  1. การจัดอันดับขอมูลสารสนเทศในระดับประเทศอันดับที่ 30 ของประเทศจาก

มหาวิทยาลัยทัง้หมด 

  2. การจัดอันดับขอมูลสารสนเทศในระดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 
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โครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำสำนักฯ 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารสำนกัฯ 

 

 

 

ศูนยวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

ศูนยคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการภายในสำนกั 

 

 

 

 

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก

บุคคลภายนอก 

 

 

 

สำนกังานผูอำนวยการ 

 

 

 

 

 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

 

 

 

งานธุรการและสารบรรณ 

 

 

 

รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จวัีฒนา 

 

 

 

 งานบริหารและประกันคุณภพ 

ผศ.ดร.นลินทิพย  พิมพกลัด 

 

ศูนยคอมพิวเตอรฯ 

อาจารยณัฐพล  แสนคำ 

 

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

อาจารยโยธิน  จาแทนทะรังค 

 

ศูนยวิทยบริการ 

ผศ.ดร.กิ่งแกว  ปะติตังโข 

 

สำนักงานผูอำนวยการฯ 

นางปณปภัช  สงากลาง 

ั  สำ ั  

รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา 
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แผนภูมิโครงสรางคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์  จีวัฒนา 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจำสำนกั 

 

 

 

 

คณะกรรมการภายในสำนกั 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒจิาก

บุคคลภายนอก 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

ผศ.ดร.นลินทิพย  พิมพกลัด 

 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

อาจารยณัฐพล  แสนคำ 

 รองผูอำนวยการสำนักฯ 

อาจารยโยธิน  จาแทนทะรังค 

 หัวหนาสำนักงานผูอำนวยการ 

นางปณปภัช  สงากลาง 

 

ผศ.ดร.ชาญเวทย  อังคเวทย 

  

ผศ.ดร.ฉันทนา  เวชโอสถศักดา 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
นางสาวสงศรี  ดีศรีแกว 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

 

รองผูอำนวยการสำนักฯ 

ผศ.ดร.กิ่งแกว  ปะติตังโข 
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วิสัยทัศน  :  เปนศูนยกลางการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู เชื่อมโยงเครือขายใหเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัลกาวสูการเปนศูนยกลางการศึกษาอันดับ 1 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

มิติ
ปร

ะส
ิทธิ

ผล
 

การพัฒนาและสนับสนุนระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน

เครื่องมือในการศึกษาคนควา วจิัย

ของบคลากรในมหาวิทยาลัย 

พัฒนาหนวยงานใหเปนศูนยกลางการ

ฝกอบรมและใหคำปรึกษาเทคโนโลยี

สารสนเทศใหแกบคุลากรภายใน

มหาวิทยาลัยและชุมชน 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเครือขาย

สำหรับงานดานบริหาร การเรียนการสอน 

การวิจัย และการบริการวิชาการใหเปน

เลิศเปนท่ีพอใจของผูใชบริการ 

แผนที่ยุทธศาสตร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Strategies Map) 

 

 ๑.พัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ

ตางๆ เพ่ือใหเปนศูนยกลางการเรียนรูโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีศักยภาพ

และประสิทธิภาพ 

 

มิติ
คุณ

ภา
พ

 

 การสงเสริมใหเกดิการ

พัฒนาระบบการสอนแบบ

ผสมผสาน 

 

มิติ
ปร

ะส
ิทธิ

ภา
พ

 

สงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตใหมีความสามารถ ทักษะดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการเรียนรูสิ่งใหมใหคุมคาและมี

ประโยชนสูงสุด 

การบริหารและจัดการทรัพยากรบนเครือขายคอมพวิเตอรของ

มหาวิทยาลัยโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและมีมาตรฐาน เพื่อใหเปน

ระบบเครือขายท่ีมีประสิทธิภาพ มคีวามปลอดภัย และมีการใชงาน

อยางเต็มประสิทธภิาพ 

ฒ
นา

อง
คก

ร 

 

๒. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของ

มหาวิทยาลัยท้ังดานบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย และ

 

๓. การสงเสริมและพัฒนาสูการเปนองคการแหงการเรียนรู

และพัฒนาแนวทางการจัดการความรูเพ่ือการเรียนรูดวย

ตนเองตลอดชีวิต 

 

 

การสนับสนุนใหมกีารดำเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภายในมหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม และมีการใชทรัพยากร

รวมกันอยางคุมคาและมปีระสิทธิภาพ   

สงเสรมิใหมกีารแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 

ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครอืขายองคการ

ภายนอกท้ังภาครฐัและเอกชน 

 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนใน

ระบบการเรียนปกติในช้ันเรยีนและ

การเรียนทางไกล 

 

พัฒนาหนวยงานไปสูองคการแหงการเรียนรูดานการพฒันาและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเผยแพรความรู และสารสนเทศสูสาธารณชนตามโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดำริ และหลักการตามรอยพระยุคลบาท 

๑) การพัฒนาศูนยขอมูลและทรัพยากรการเรียนรูท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังจัดทำศูนยขอมูลเพื่อการวิจัย จัดทำและเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและบุคลากรสูสาธารณชนท้ังในและนอกประเทศ 

) ั  ำ  ีใ่  ิ   ำ  ี่ ำ ั ิ  ื  ใ  ี   ั ป ี่ ป โ โ ี 
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ตารางเช่ือมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พ.ศ.2561-2565 

 

นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธหลักมหาวิทยาลัย 

นโยบายที่ 2 เรงรัด

การวิจัยที่มีคณุภาพ 

เพ่ือสรางองคความรู

ใหมและบริการ

วิชาการที่นำไป             

ประยุกตใชในการ

พัฒนาทองถิ่น 

 

3.พัฒนามาตรฐาน

การใหบริการ

วิชาการ การ

แลกเปลีย่นเรยีนรู                                          

ถายทอดเทคโนโลยี 

เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของชุมชน                       

ทองถิ่นอยางย่ังยืน 

 

2.มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน

การบริการวิชาการโดย

บูรณาการเพ่ือถายทอด                                    

เทคโนโลยีสูการพัฒนา

ความรู ทักษะอาชีพใน

ชุมชน ทองถิ่น                                       

ใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 

 

2.1พัฒนาระบบบริหารจัดการ

บริการวิชาการเพ่ือสราง

คุณภาพชีวิตประชาชนและ

เปนอยูของชุมชนใหมีความ

เขมแข็งและย่ังยืน 

2.2พัฒนากระบวนการการ 

บูรณาการบริการวิชาการเขา

กับการจัดการเรียนการสอน/

งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

                   

นโยบายที่ 3  

พัฒนาระบบ

สารสนเทศทีม่ี

ประสิทธิภาพเพ่ือ

การบริหารจัดการ

ความกาวหนาทาง 

 วิชาการ 

 

 

4 : พัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศเพ่ือการ

บริหารจัดการ

รองรับวามกาวหนา

ทางวิชาการและเปน

ที่ยอมรับ                                             

ในระดับสากล 

 

1.มีระบบสารสนเทศที่

รองรับความเจริญกาวหนา

ทางวิชาการ                          

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

1.1 : พัฒนายกระดับ

ทรัพยากรและเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีความ 

1.2 : พัฒนายกระดับ

ฐานขอมูลและการเขาถึงขอมูล

ขาวสารไดอยาง 

           

           

 

 
 2 : บูรณาการสารสนเทศ

เขากับการเรียนการสอน 

งานวิจัย บริการ                     

วิชาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเช่ือถือ

2.1 : พัฒนาและเพ่ิมทักษะ

ความรูความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แกอาจารย บุคลากรและ

นักศึกษาใหสามารถนำไปใช                                     
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธหลักมหาวิทยาลัย 

ได 

 

ในการจัดการเรียนการสอน

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายสภา ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธหลักมหาวิทยาลัย 

นโยบายที่ 4 : 

ยกระดับการพัฒนา

บุคลากรทุกฝายใหมี

คุณภาพสูงขึ้นจน

สามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางมีคุณภาพ 

 

6 : พัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐาน

อาจารยและ

บุคลากรทุกระดับ  

สูการปฏิบัติงาน

อยางมืออาชีพสู

มาตรฐานสากล 

 

2 : พัฒนาอาจารยและ

บุคลากรอยางตอเน่ือง ให

มีสมรรถนะในการ                  

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยอยางมือ

อาชีพและสามารถ                           

แขงขันไดในระดับสากล 

 

2.1 : เสริมสรางและสนับสนุน

อาจารยและบุคลากรใหมี

ทักษะและ ขีดความสามารถ 

ในการทำวิจัย บริการวิชาการ 

การจัดการการเรียนการสอน

โดยใชสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยทีี่ทันสมัยอยาง

ตอเน่ือง 

นโยบายที่ 6 : 

พัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยสนิ

และสิทธิประโยชน

ของมหาวิทยาลัยให

สูงสุดตลอดจนเพ่ิม

ชองทางในการ

แสวงหารายได 

 

7 : พัฒนาระบบ

บริหารจัดการ

ทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชนของ                

มหาวิทยาลัยใหเกิด

ประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชนสูงสุด 

 

 1.1 : พัฒนาแผนจัดการบริหาร

ทรัพยสินและเพ่ิมชองทางใน

การ 

           

 

นโยบายที่ 7 : 

ปลูกฝงคานิยมใน

การปฏิบัติงานที่เนน

การมีคุณธรรม 

จริยธรรม และ

วัฒนธรรมคุณภาพ     

 

9 : พัฒนาระบบ

บริหารจัดการอยาง

มีธรรมาภิบาล 

1 : มีระบบกลไกการ

บริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพและ

กอใหเกิด                                         

ประโยชนสูงสุดดวยหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

3.1 : พัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏบิัตริาชการ (แสดงตัวชีว้ัดและเปาหมาย) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 2  

เรงรัดการวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสรางองคความรูใหมและบรกิารวิชาการที่นำไปประยุกตใช 

ในการพัฒนาทองถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู ถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางย่ังยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :   มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพ่ือ  

                                       ถายทอดเทคโนโลยี สูการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพในชุมชน 

                                       ทองถิ่นใหเขมแข็งอยางยั่งยืน 

  

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการบริการ

วิชาการเพ่ือสรางคุณภาพชีวิตประชาชน

และความเปนอยูของชุมชนใหมีความ

เขมแข็งและยั่งยืน 

2.1.1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาและ

ตอบสนองตอชุมชน 
1 โครงการ 

2.1.2 จำนวนแหลงการเรียนรูที่ ใหบริการ

วิชาการ 
2 แหลง 

2.1.4 รอยละความพึงพอใจของผูประกอบ การ

และชุมชนที่ไดรับบริการทางวิชาการ 
รอยละ 80 

  

2.2 พัฒนากระบวนการการบูรณาการ

บริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน/ 

2.2.1 จำนวนโครงการบูรณาการการบริการ

วิชาการเขากับการเรียนการสอน / งานวิจัย / 
1 โครงการ 
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งานวิจัย / ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2.3 สรางเครือขายความรวมมือดาน

บริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ

และ /ห รื อ เอก ชน ทั้ ง ใน และ /ห รื อ

ตางประเทศ 

2.3.1 จำนวนเครือขายความรวมมือดานการ

บริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ      และ/

ห รื อ เอกชนทั้ งในป ระเท ศและ /ห รื อ

ตางประเทศ 

1 หนวยงาน 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 3 

พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ  

เพ่ือการบริหารจัดการและรองรับความกาวหนาทางวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการบริหารจัดการรองรับความกาวหนาทางวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  1. มีระบบสารสนเทศทีร่องรับความเจริญกาวหนาทางวิชาการอยางมี 

            ประสทิธิภาพ 

                          2. บูรณาการสารสนเทศเขากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการ 

                             วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1.1 พั ฒนา ยกระดับทรัพยากรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความเสถียรภาพ

ครอบคลมุในการปฏิบัติงาน 

1.1.1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยที่มีตอการใชงานระบบสารสนเทศ รอยละ 80 

1.2 ยกระดับฐานขอมูลและการเขาถึง

ขอมูลขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เช่ือถือได 

1.2.1 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 
อันดับที่ 37 

1.2.2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (University Ranking) 
อันดับที่ 4 

2.1  พั ฒ นาและเพ่ิ มทั กษะความรู

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีพั่ฒนาทักษะ

ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 โครงการ 
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แกอาจารย  บุคลากร และนักศึกษาให

สามารถนำไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

งานวิจัยและบริการวิชาการไดอย างมี

ประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ :  ในการจัดอันดับจะใชการจัดอันดับของ  Webometrics และ 4ICU  

 

 

 

 

 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 6 

พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสิน และสิทธิประโยชนของมหาวิทยาลัยใหสูงสุด  

ตลอดจนเพ่ิมชองทางในการแสวงหารายได 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชนของมหาวิทยาลัย 

ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยสินอยางมี  

                                     ประสทิธิภาพและสามารถเพ่ิมรายไดใหพ่ึงพาตนเองได 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

1.1 พัฒนาแผนจัดการบริหารทรัพยสินและ

เพ่ิมชองทางในการจัดหารายไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

1.1.2 จำนวนชองทางการจัดหารายได 
1 ชองทาง 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายที่ 7 

ปลูกฝงคานิยมในการปฏิบัติงานที่เนนการมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 

พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพและกอใหเกิด 

                           ประโยชนสูงสุดดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

3.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ือกอใหเกิดผลประโยชน

สูงสุดตอองคกร 

3.1.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและภายนอก 
ระดับ 3.51 

3.1.2 รอยละการเบิกจายงบประมาณที่เปนไป

ตามแผน 
รอยละ 80 
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3.1.3 ระดับความสำเร็จการจัดการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ (แสดงหนวยงานผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนามาตรฐานการใหบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด 

                                 เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการบริการวิชาการโดยบูรณาการเพ่ือ   

                                     ถายทอดเทคโนโลยี สูการพัฒนาความรู ทักษะอาชีพในชุมชนทองถิ่น 

                                     ใหเขมแข็งอยางย่ังยืน 
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ลำดับ ตัวชี้วัด หนวยนบั  เปาหมาย หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

1 จำนวนโครงการบริการวิชาการที่

พัฒนาและตอบสนองตอชุมชน 

โครงการ 

 
 

1 
 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 จำนวนแหลงเรียนรูที่ใหบริการวิชาการ แหลง 2 สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 รอยละความพึงพอใจของ

ผูประกอบการและชุมชนที่ไดรับ

บริการทางวิชาการ 

รอยละ 80 สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 จำนวนโครงการบูรณาการการบริการ

วิชาการเขากับการเรียน/การสอน/

งานวิจัย/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 1 

 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6 จำนวนเครือขายความรวมมือดานการ

บริการวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ

และ/หรือเอกชนทั้งในประเทศและ/

หรือตางประเทศ 

หนวยงาน 1 

 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  

                                รองรับความกาวหนาทางวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  1. มีระบบสารสนเทศทีร่องรับความเจริญกาวหนาทางวิชาการอยางมี 

            ประสทิธิภาพ 

                           2. บูรณาการสารสนเทศเขากับการเรียนการสอน งานวิจัย บริการ  
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                               วิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ลำดับ ตัวชี้วัด  หนวยนบั  เปาหมาย  หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

1 รอยละความพึงพอใจของบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยที่มีตอการใชงาน

ระบบสารสนเทศ 

รอยละ 

 
 

80 

 
 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยภายใน

ระดับประเทศ (University Ranking) 
อันดับ 

 37 
 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน

ระดับภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 

(University Ranking) 

อันดับ 

 
 

4 

 
 

 สำนักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

  

4 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ พัฒนา

ทั กษะความรู ด าน เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

โครงการ 
 

1 

 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาจารยและบุคลากรทุกระดับสูการ 

                                ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพสูมาตรฐานสากล 
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  1. มีอาจารยและบุคลากรที่มีคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการตาม 

                                          เกณฑ มาตรฐานของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

                                      2. พัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเน่ือง ใหมีสมรรถนะในการ 

ปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อยางมืออาชีพและ   

สามารถแขงขนัไดในระดับสากล 

 

ลำดับ ตัวชี้วัด  หนวยนบั  เปาหมาย  หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

3 จำนวนโครงการพัฒนาอาจารย

และบุคลากร  

โครงการ 1 

 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   27 
 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยสินและสทิธิประโยชนของมหาวิทยาลัย 

                      ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร :  มหาวิทยาลยัมีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพยสินอยางมีประสทิธิภาพ 

                          และสามารถเพ่ิมรายไดใหพ่ึงพาตนเองได 

 

ลำดับ ตัวชี้วัด  หนวยนบั  เปาหมาย  หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

2 จำนวนชองทางการจัดหารายได ชองทาง 1 

 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   28 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 : พัฒนาระบบบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : มีระบบกลไกการบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพและกอใหเกิด 

                          ประโยชนสูงสุดดวยหลักธรรมาภิบาล 

 

ลำดับ ตัวชี้วัด  หนวยนบั เปาหมาย  หนวยงานผูรบัผิดชอบ 

1 

ระดับความสำเร็จของการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอก 

 

ระดับ 3.51 
สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 
รอยละการเบิกจายงบประมาณที่

เปนไปตามแผน 
รอยละ 80 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 
ระดับความสำเร็ขการจัดการ

บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 

สำนักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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