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ค าน า 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) นี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนในการบริหารจัดการส านักคอมพิวเตอร์ ในระยะ 2 ปี ภายใต้บริบทจากข้อมูลผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายในส านักคอมพิวเตอร์ 
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีส านักคอมพิวเตอร์  
มุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร” และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2557 มีการจัดประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่ 2  
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้มีการทบทวนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2555 - 2559 
และมีการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของส านักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้น าข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายในส านักงานส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2556  
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2558 - 2559) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ 3 ส่วน คือ ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการค้นคว้าการวิจัยและการเรียนการสอน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัดหลัก  ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก  กลยุทธ์ 
และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รวมทั้งการบริหารแผนยุทธศาสตร์ อันได้แก่ กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ 
(Strategic Implementation) การติดตามและการประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) จึงหวังว่า
แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) ฉบับนี้ จะเป็น
กรอบการด าเนินงานและทิศทางการท างานของส านักคอมพิวเตอร์ในช่วง 2 ปี ข้างหน้า เพื่อร่วมกันพัฒนา 
ส านักคอมพิวเตอร์  ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจที่ก าหนดไว้ 

ส านักคอมพิวเตอร์ 
  มิถุนายน 2558 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559)
คือการประสานงานและก ากับติดตาม เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด้านแผน ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ด้านการสนับสนุนการ
เรียนการสอนและการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นภายใต้นโยบายของผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 
กรอบของแผนยุทธศาสตร์เกิดจากการประมวลสภาพปัจจุบันและการประเมินส านักคอมพิวเตอร์ในอนาคต  
รวมทั้งได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายในส านักงาน 
ส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2556  

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559)
เป็นการน าเสนอรายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดหลัก ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด และกลยุทธ์
ส าคัญ สรุปดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ให้มีศักยภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการบริหาร การเรียนการสอน 
การวิจัย ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดหลักหลัก  

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเครือข่าย 
2. จ านวนการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังพื้นท่ีส่วนขยาย 
3. จ านวนเครือข่ายไร้สายครอบคลุมพ้ืนที่อาคารชั้นที่ 1 
4. ระยะเวลาของการหยุดให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์ 
6. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการมีการใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

กลยุทธ์กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลัยด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการมีการใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย  



ข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจยเพื่อรองรับภารกิจ  
ของมหาวิทยาลัของมหาวิทยาลัยย  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศให้การด าเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดหลักหลัก  

1. จ านวนภารกิจที่ระบบสารสนเทศรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
2. จ านวนหน่วยงานที่น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
3. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบสารสนเทศ 

กลยุทธ์กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาและการใช้บริการระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของหน่วยงานและ
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นเอกภาพ 

2. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรและหน่วยงานตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในระดับหน่วยงานและบุคคล 

4. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการมีการใช้และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและ
การเรียนการสอนการเรียนการสอน  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดหลักหลัก  

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. จ านวนสื่อการเรียนรู้ 
3. เพ่ิมระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์เรียนรู้ 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
5. เอกสารกรอบมาตรฐาน Competency 
6. จ านวนนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน Competency 

กลยุทธ์กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอนและงานวิจัย 

2. ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและทรัพยากรส าหรับการเรียนการสอน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Hybrid Education) 
4. พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง

สร้างสรรค์และรู้เท่าทัน เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



ค 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเครือข่าย  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ : ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม 

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดหลักหลัก 

1. จ านวนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. จ านวนการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

กลยุทธ์กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรในการให้บริการวิชาการและการ
เผยแพร่ความรู้ที่เป็นความต้องการของสังคม 

2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 55  พัฒนาพัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการบริหารและการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพสอดรับภารกิจ
และมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ตัวชี้วัดตัวชี้วัดหลักหลัก  

1. มีการทบทวน/ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน 
2. จ านวนระเบียบ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารการจัดการส านักคอมพิวเตอร์ 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง 

กับการปฏิบัติงาน 
4. ร้อยละความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
5. จ านวนกิจกรรมการหารายได้ 

กลยุทธ์กลยุทธ์ 

1. จัดโครงสร้างองค์กร บทบาทหน้าที่ และจัดระบบการบริหารจัดการเพื่อให้พร้อมรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

2. จัดท าระเบียบ แนวปฏิบัติภายในส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือประสิทธิภาพและความ
คล่องตัวของการบริหารจัดการ 

3. พัฒนาระบบและกลไกที่ประยุกต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

4. พัฒนาระบบการบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการสรรหา การมอบหมาย
ภาระงาน การพัฒนา การประเมินและการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม 

5. ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานที่สร้างแรงจูงใจและมีความสุขในการท างาน 
6. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมมาหารายได้เพ่ือลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง 



 

 

บทน า 

วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559)  
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของส านักส านักคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
จัดการและมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก   

2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของส านักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้อง และบรรลุตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอน/ล าดับการด าเนินการทบทวน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนการทบทวน/ปรับแผนยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559)  
ได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

เสนอคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร ์

ประชุม
คณะท างาน 

แต่งต้ังคณะท างาน 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร ์

ระดมความคิดเห็นทบทวน 
แผนยุทธศาสตร์ 

ส านักคอมพิวเตอร ์

- หารือแนวทางการปรับ
แผนยุทธศาสตร์และจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ ประชุมคณะท างานฯเพื่อจัดท า 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารและติดตามงาน

ส านักคอมพิวเตอร ์

ประชุมคณะท างานฯ 
เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ให้ครอบคลุม ครบถ้วน 

สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

แจ้งให้บุคลากรทราบ  
เพื่อเป็นกรอบแนวทาง 

ในการด าเนินงาน 

ส านักคอมพิวเตอร ์

คณะกรรมการประจ า 
ส านักคอมพิวเตอร ์

รายงานการติดตาม 
และประเมินผล 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ล าดับขั้นตอนการด าเนินการทบทวนปรับแผนยุทธศาสตร์ 

ส านักคอมพิวเตอร์ได้ด าเนินการทบทวน ปรับแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ โดยได้
ประสานงานกับทุกฝ่ายในส านักคอมพิวเตอร์และระดมความคิดจากบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมและรับรู้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 - 2559) อันจะท าให้แผนฯ ดังกล่าวมีความสมบูรณ์และสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จต่อไป 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์  
เลขานุการส านักคอมพิวเตอร์  และงานโนบายและแผน 

2.  จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ส านักคอมพิวเตอร์ มุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร” และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2557 
มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ส านักคอมพิวเตอร์ เลขานุการส านักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้ระดมความคิด ในการ
ทบทวน วิเคราะห์ประมวลสภาพปัจจุบันและการประเมินส านักคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมทั้งได้น าข้อคิดเห็น 
/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายในส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
ตลอดจนพิจารณาทบทวน ปรับวิสัยทัศน์ รวมทั้งก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์
เบื้องต้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. จัดท า (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดหลัก และค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เมื ่อวันที ่ 9, 10 และ 16 กุมภาพันธ์ 2558  
เพื่อก าหนดเป้าประสงค์ จัดท ากลยุทธ์ และก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุม 
ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ ่งขึ ้น  และน าเสนอต่อที ่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

5. ประกาศแจ้งแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรในส านักคอมพิวเตอร์ใช้เป็นกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินงาน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
เพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการส านักส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 ต่อไป 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

วิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ส านักคอมพิวเตอร์ได้ทบทวนผลการด าเนินงาน โดยน าผล
การประเมินด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2556 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตลอดจนผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม 
เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพของส านักคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 

1. มีการบริหารภายในองค์กรอย่างมีระบบ 
2. บุคลากรมีศักยภาพ ความช านาญ มีทักษะเชี่ยวชาญในงานของตน 
3. มีอาคารสถานที่ให้บริการที่กว้างขวาง เป็นสัดส่วน มีความทันสมัยใหม่ 
4. มีระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ในการสนับสนุน

ให้บริการ 
5. มีระบบสนับสนุนการท างานที่พัฒนาขึ้นเอง เพ่ือใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 
6. มีโครงสร้างการท างาน การบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อน 
7. มีสวัสดิการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน  (Weakness) 

1. บุคลากรบางส่วนขาดการแสวงหาความรู้ใหม่ เพ่ือการพัฒนางาน 
2. บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เนื่องจากไม่มีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
3. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์และความใส่ใจการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขององค์กร 
4. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรด้านไอซีทีบ่อย ส่งผลกระทบต่องานประจ า 
5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
6. ขาดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ร่วมกัน 
7. กระบวนการจัดหาพัสดุล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน 
8. การบริหารจัดการเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันยังไม่ครอบคลุม 
9. มีงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่เพียงพอ 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

โอกาส  (Opportunity) 

1. มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

2. นโยบายการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเป็นโอกาสในการพัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ 
3. มีความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย 
4. ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการต่อส านักคอมพิวเตอร์สูง เป็นโอกาสในการ

พัฒนาระบบและการพัฒนาตนเอง 

อุปสรรค  (Threat) 

1. มีการแข่งขันของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถไว้ได้ 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว 
3. งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐไม่เพียงพอ 
4. ขาดความร่วมมือจากผู้รับบริการ 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ป ี2555 - 2559 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ปรัชญา 

“พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้” 

ปณิธาน 

“มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยปัญญาและคุณธรรม” 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ (Mission) 

ส านักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานด าเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการสื่อสารและการสร้างองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัย 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 
4. บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. พัฒนานิสิตและบุคลากรให้มีจิตส านึกและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าหมาย 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพและ
สอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องมีระบบบริการพ้ืนฐานที่มี
ระบบการบริหารจัดการจากศูนย์กลาง เพ่ือเป็นบริการให้แก่นิสิต บุคลากรและหน่วยงาน อาทิ
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

เช่น ระบบเว็บ ระบบรับ-ส่ง อิเล็กทรอนิก ส่งเมล ระบบเว็บเพจส่วนบุคคล และระบบพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

3. การบริหารและจัดการทรัพยากรบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต้องมีการใช้ระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และมีมาตรฐาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน าไปใช้งานอย่างเต็มศักยภาพ 

ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

1. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นเครื่องมือหลักส าหรับ
การบริหาร การจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

2. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต้องเป็นระบบที่รองรับการปรับเปลี่ยน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการโดยรวม และสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาและความต้องการด้านระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน 

3. ระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการบริหารและการพัฒนาระบบสารสนเทศที่อาศัยหลักการและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน เพ่ือให้เกิดการมาตรฐานในการน าไปใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย 

ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย 

1. พัฒนาศักยภาพของส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาศักยภาพของส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านบริการระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนงานด้านการพัฒนาและ  
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ด้านการบริการวิชาการ 

1. พัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นกลางการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ทั้งระดับภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาส านักคอมพิวเตอร์ให้เป็นแหล่งสนับสนุนด้านการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน 

3. แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือขยายขอบเขตรูปแบบและวิธีการของ
การบริการวิชาการ 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ด้านการบริหารองค์กร 

1. เป็นองค์กรซึ่งมีระบบการบริหารได้มาตรฐานสากล 
2. บริหารงบประมาณตามระเบียบมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
3. ส่งเสริมการหารายได้เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของส านักคอมพิวเตอร์ 
4. บริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมบุคคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง

และมีผลงานเผยแพร่สู่สาธารณชน 
5. แสวงหาความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกประเทศ

เพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นสากล 
6. พร้อมรับการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบทบาทด้านการบริการไปสู่การบริหารและจัดการเชิงรุก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและ 
การเรียนการสอน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย 

 2 ป ี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2558 2559 

ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้
มีศักยภาพสามารถรองรับ
ภารกจิของมหาวทิยาลัยทั้ง
ด้านการบริหาร การเรียนการ
สอน การวิจัย ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและบรกิาร
วิชาการแก่สังคม 

KCC 1 1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบ
เครือข่าย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

1. ส่งเสริมและสนับสนนุการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายเพื่อ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
อย่างเหมาะสม 

PCC 1 โครงการส ารวจและวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้มของเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

KCC 2 2. จ านวนการเชือ่มตอ่
เครือข่าย 

ไปยังพื้นที่ส่วนขยาย 

ไม่น้อยกว่า 

5 พื้นที่ให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 

4 พื้นที่
ให้บริการ 

ไม่น้อยกว่า 

5 พื้นที่ให้บริการ 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

PCC 2 โครงการป้องกันผู้บุกรกุและ
สร้างความปลอดภัย 

KCC 3 3. จ านวนเครือข่าย 
ไร้สายครอบคลุมพื้นที่
อาคารชัน้ที่ 1 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 ของพื้นที่ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

  

KCC 4 4. ระยะเวลาของการหยุด
ให้บริการระบบ
อินเทอร์เน็ต 

ระยะเวลาของการ
หยุดให้บรกิาร
อินเทอรเ์น็ต 

น้อยกว่า  

ร้อยละ 3  

น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 

น้อยกว่า 

ร้อยละ 3 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย 

 2 ป ี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2558 2559 

 KCC 5 5. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บรกิารห้อง
คอมพิวเตอร ์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ 

2. ส่งเสริมและสนับสนนุการการ
ด าเนนิงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย
ด้วยการใชท้รัพยากรรว่มกัน
อย่างคุ้มค่าและมีประสทิธิภาพ 

PCC 3 โครงการจัดหาและทดแทน
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ให้ทันสมัย
สอดคล้องตามเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

       PCC 4 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

       PCC 5 โครงการจัดหาอุปกรณ์ ICT 
เพื่อการเรียนรู้ 

       PCC 6 โครงการสร้างชุมชนผู้ดูแล
เครื่องคอมพวิเตอร์ประจ า
หน่วยงานเพือ่พัฒนา
ประสิทธภิาพ 

 KCC 6 6. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการใช้ระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ไม่น้อยกว่า 

1  ฉบับ 

- ไม่น้อยกว่า 1 
ฉบับ 

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

3. ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการมีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

PCC 7 โครงการสร้างแนวปฏิบัตทิี่ดีด้าน
การรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
รหัส 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วดัหลัก 

เป้าหมาย 

 2 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วดัหลัก ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ ์ รหัส 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

2558 2559 
ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้การด าเนิน
ภารกจิของมหาวทิยาลัย
เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ
และประสทิธิผล 

KCC 7 1. จ านวนภารกิจที่ระบบ
สารสนเทศรองรับ
ภารกจิหลักของ
มหาวิทยาลัย 

รองรับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย 4 ภารกิจ 
ดังนี้ 

1. การบริหาร 

2. การเรียน 
การสอน 

3. การวิจัย 

4. การบริการวิชาการ 

3 ภารกิจ 4 ภารกิจ ฝ่ายระบบสารสนเทศ 1. ส่งเสริมให้มรีะบบและกลไกใน
การพฒันาและการใช้บรกิาร
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการบริหาร การ
จัดการเรียนการสอน และการ
วิจัยของหน่วยงานและของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นเอกภาพ 

PCC 8 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบสารสนเทศให้การ
ด าเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 KCC 8 2. จ านวนหน่วยงานทีน่ า
ระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การเพิ่มประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่า 

 4 หน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 2. ส่งเสริมให้บุคลากรและ
หน่วยงานตระหนกัและเห็น
ความส าคัญของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยร่วมกันเพื่อ ให้เกิด
ประโยชน์ในระดับหน่วยงานและ
บุคคล 

PCC 9 โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
และหน่วยงานตระหนักและ
เห็นความส าคัญของระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

       3. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการมีการใช้และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

  

 KCC 9 3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบรกิารระบบ
สารสนเทศ 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 4. ส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

PCC 10 โครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค ์
รหัส 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วดัหลัก 

เป้าหมาย 

 2 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วดัหลัก ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ ์ รหัส 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

2558 2559 
        PCC 11 โครงการเสริมสร้าง

สมรรถนะ 

การใช้ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

        PCC 12 โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้
ประสานงานด้านการพัฒนา
และการให้บริการระบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

        PCC 13 โครงการบรกิารข้อมลู
มหาวิทยาลัย (UOC: 
University Operation 
Center) 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 

เป้าประสงค ์ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วดัหลัก 
เป้าหมาย 

 2 ป ี
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2558 2559 

ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีศักยภาพและมี
ประสิทธภิาพ 

KCC 10 1. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ80 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 

70 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 

80 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ 

1. ส่งเสริมและพฒันาสิ่ง
อ านวยความสะดวกดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
สนับสนนุการเรียนการสอน
และงานวิจัย 

PCC 14 โครงการปรับปรุงพืน้ที่ส าหรับ
การศกึษา ค้นคว้าของนิสิต 
คณาจารย์และบุคลากร 

     PCC 15 โครงการจัดหาอุปกรณ์
โครงสร้างเครอืข่ายพื้นฐานเพือ่
รองรับการศึกษาเรียนรู้ 

        PCC 16 โครงการพัฒนาห้องเรียนตน้แบบ 
Digital Class room 

 KCC 11 2. จ านวนสื่อการเรียนรู ้ ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้น ไม่น้อยกว่า 10 
ชิ้น 

ไม่น้อยกว่า 20 
ชิ้น 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 2. ส่งเสริมและพฒันา
นวัตกรรมและทรพัยากร
ส าหรับการเรียนการสอน 

PCC 17 โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการ
เรียนรู ้

 KCC 12 3. เพิ่มระบบให้บริการการ
เรียนการสอนออนไลน์
เรียนรู ้

ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ ไม่น้อยกว่า 1 
ระบบ 

- ฝ่ายระบบสารสนเทศ 3. ส่งเสริมและพฒันาระบบ
การเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน (Hybrid 
Education) 

PCC 18 โครงการจัดหาระบบเพือ่
สนับสนุนการเรียนการสอน
ออนไลน ์

 KCC 13 4. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ  PCC 19 โครงการพัฒนาอบรมให้ความรู้
แกอ่าจารย์ผู้สอนในการจัดการ
เรียนการสอนแบบผสมผสาน 
(Hybrid Education System) 

 KCC 14 5. เอกสารกรอบมาตรฐาน 
Competency 

จ านวน 1 ฉบับ - จ านวน 1 ฉบับ ส านักคอมพิวเตอร์ 4. พัฒนาศกัยภาพนิสิต 
คณาจารย์และบุคลากรให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยีได้
อย่างสรา้งสรรคแ์ละรูเ้ท่า
ทัน เพือ่การเรียนรูต้ลอด
ชีวิต 

PCC 20 โครงการก าหนดกรอบมาตรฐาน 
Competency ด้าน ICT 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน 

เป้าประสงค ์ รหัสตัวชี้วัด ตัวชี้วดัหลัก 
เป้าหมาย 

 2 ป ี
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด กลยุทธ ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2558 2559 

 KCC 15 6. จ านวนนิสิต คณาจารย์ 
และบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาตามกรอบ
มาตรฐาน Competency 

ไม่น้อยกว่า 100 คน - ไม่น้อยกว่า 100 
คน 

ส านักคอมพิวเตอร์  PCC 21 โครงการอบรมตามกรอบ
มาตรฐาน Competency 

ด้าน ICT 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

เป้าประสงค์ 
รหัส 

ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย 

 2 ปี 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ รหัส แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2558 2559 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ให้บริการวชิาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม 

KCC 16 1. จ านวนการจัดกิจกรรม
การพฒันาทกัษะและ
ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่น้อยกว่า 2  

กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 1  
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 1  
กิจกรรม 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 1. ส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ
ของนิสติและบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

PCC 22 โครงการพัฒนาทกัษะและความรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับนิสิตและบุคลากร 

 KCC 17 2. จ านวนการจัดกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 

ไม่น้อยกว่า 2  

กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 1  
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 1  
กิจกรรม 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 2. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสู่สังคม 

PCC 23 โครงการพัฒนาทกัษะและความรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ รหัสตัวชีว้ัด ตัวชี้วดัหลัก 
เป้าหมาย 

 2 ป ี
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วดั 
กลยุทธ ์ รหัส 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2558 2559 

พัฒนาระบบการบริหารและ
การจดัโครงสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ สอดรบัภารกิจ
และมุ่งเนน้การใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

KCC 18 1. มีการทบทวน/
ปรับเปลี่ยนโครงสรา้ง
ของหนว่ยงาน 

โครงสร้าง 

ส านักคอมพิวเตอร์ฉบับ
ใหม่ที่อนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัย 

- เสนอโครงสร้างส านัก
คอมพิวเตอร์ฉบับใหม ่

ส านักคอมพิวเตอร ์ 1. จัดโครงสร้างองคก์ร 
บทบาทหน้าที่ และ
จัดระบบการบริหาร
จัดการเพือ่ให้พร้อมรับ
การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรฐั 

PCC 24 โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กร ภารกิจและพนัธกิจของ
ส านักคอมพิวเตอร์ ให้
สอดคล้องกับภาระงานใน
ปัจจุบันและพรอ้มรับการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั 

 KCC 19 2. จ านวนระเบียบแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการ
บริหารการจัดการ
ส านักคอมพิวเตอร ์

ไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ฉบับ ส านักคอมพิวเตอร ์ 2. จัดท าระเบียบแนวปฏิบัติ
ภายในส านักคอมพิวเตอร์
เพื่อประสิทธิภาพและ
ความคล่องตวัของการ
บริหารจัดการ 

PCC 25 โครงการจัดท าแนวปฏิบัตทิี่ดี
ด้านการบริหารการจัดการ
ส านักคอมพิวเตอร ์

       3. ระบบและกลไกที่
ประยุกต์เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเหมาะสม
มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

PCC 26 โครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อ
การบริหารการจัดการส านกั
คอมพิวเตอร ์

 KCC 20 3. ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคลอ้ง
กับการปฏิบัติงาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

80 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
80 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 4. พัฒนาระบบการบริหาร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพ
ทั้งทางด้านการสรรหา 
การมอบหมายภาระงาน 
การพัฒนา การประเมนิ
และการจัดสวัสดกิารที่
เหมาะสม 

PCC 27 โครงการจัดท าแผนพัฒนา
บุคคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์ รหัสตัวชีว้ัด ตัวชี้วดัหลัก 
เป้าหมาย 

 2 ป ี
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วดั 
กลยุทธ ์ รหัส 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 2558 2559 

 KCC 21 4. ร้อยละความพึงพอใจ
และความผกูพนัของ
บุคลากรตอ่
สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

70 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

70 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

70 

ส านักคอมพิวเตอร ์ 5. ส่งเสริมบรรยากาศใน
การท างานที่สร้าง
แรงจูงใจและมีความสุขใน
การท างาน 

  

 KCC 22 5. จ านวนกจิกรรมการ
หารายได้ 

1 กิจกรรม - 1 กิจกรรม ส านักคอมพิวเตอร ์ 6. ส่งเสริมการจัดกจิกรรมมา
หารายได้เพื่อลดการ
พึ่งพางบประมาณจาก
ส่วนกลาง 

PCC 28 โครงการกิจกรรมหารายได้โดย
ใช้ทรัพยากรทีม่ีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

การบริหารแผนยุทธศาสตร์ 

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น 
จ าเป็นต้องมีการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) รวมถึงต้องมีการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  

1. กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) 
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปีของส านักคอมพิวเตอร์ โดยจัดประชุม

บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนผู้รับผิดชอบและ
งบประมาณให้มีความสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 

3. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมายและกรอบแนวทางการด าเนินงาน 
สู่หน่วยงานระดับกอง ตลอดจนให้หน่วยงานพิจารณาเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 

4. น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสมกับ
ความสามารถในการด าเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเสนอ
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน 
ของส านักงานอธิการบดีต่อไป 

5. การติดตามและประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) 
6. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Monitoring and Evaluation)  

เมื่อองค์กรได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว ก็จะต้องมีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการด าเนินงานขององค์กรได้เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือเมื่อยุทธศาสตร์เกิดข้ึนแล้วจะช่วยท าให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งเป็นการประเมินว่าการด าเนินการตามแผนประสบความส าเร็จ  หรือมีปัญหาอุปสรรคมากน้อย
เพียงใด โดยก าหนดให้มีการประเมินผล ดังนี้ 

6.1  ประเมินและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง และสิ้นสุดแผน 
(ปี 2559) โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับ
ความส าเร็จ (Critical Success Factors) ของการด าเนินการตามแผนฯ เพื่อน ามาปรับปรุง
กลยุทธ์ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ 

6.2  ประเมินและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ปีละ 2 ครั้ง 
คือ รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน เพ่ือเป็นการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของแผน 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ภาคผนวก 1  
คณะจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร ประธาน 
(ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

2. ดร.อรรณพ  โพธิสุข กรรมการ 
(รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย  วริิยะสุทธิวงศ์ กรรมการ 
(รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

4. นายสมบุญ  อุดมพรยิ่ง กรรมการ 
(รองผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

5. ดร.สุธิดา  อรรถยานันทน์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

6. นางสาววิลาวัลย์  บวัข า กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

7. นายดิเรก  อ้ึงตระกูล กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

8. นายมหัทธวัฒน์  รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

9. นางสาวสุวิมล  คงศักดิ์ตระกูล กรรมการ 
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

10. นายสันติ  สุขยานันท์ กรรมการ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ) 

11. นายนคร  บริพนธ์มงคล กรรมการ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย) 

12. นางสาวพรทิพย์  พงษ์สวัสดิ์ กรรมการ 
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ) 

13. นางพัชรินทร์  สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 
(ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์) 

14. นางสาวบุศรารักษ์  ศรีอินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ภาคผนวก 2  
ตารางสรุปกิจกรรมด าเนินการจัดท า 

แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

กิจกรรมด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

18 - 19  มิถุนายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการ ประจ าปสี านักคอมพิวเตอร์ 
มุ่งสู่ความส าเร็จขององค์กร” และศึกษาดูงาน 

9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 1 

- ทบทวนการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
และประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของส านักคอมพิวเตอร ์

16 กุมภาพันธ์ 2558 ประชุมคณะจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ครั้งท่ี 2 

- ทบทวนการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
และประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของส านักคอมพิวเตอร ์

19 กุมภาพันธ์ 2558 น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 - 2559) ต่อคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 

มีนาคม 2558 ปรับปรุงเอกสาร (ร่าง) แผนยุทธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอรฯ์ 

 โดยคณะจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร ์

1 เมษายน 2558 น าเสนอแผนยุทธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 – 2559) ต่อคณะกรรมการบริหารและตดิตามงานส านักคอมพิวเตอร์ 

25 พฤษภาคม 2558 น าเสนอแผนยุทธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 – 2559) ต่อคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 

มิถุนายน 2558 คณะจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร ์พิจารณาแผนยุทธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอรฯ์ 
ฉบับสมบรูณ์ เพื่อจดัท าเอกสารและสื่อเพื่อการเผยแพร ่

มิถุนายน 2558 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 – 2559) ผ่านเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร ์

กรกฎาคม 2558 ประชุมบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ 

- น าเสนอแผนยุทธศาสตรส์ านักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2555 – 2559  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 – 2559)  
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แผนยุทธศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ ปี 2555 - 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 - 2559) 

ภาคผนวก 3  
เอกสารอ้างองิ 

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2553 – 2567 

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2553 – 2567) ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2559 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2554 – 2558 

ส านักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, . กันยายน 2557. รายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2556. 
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