ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ยุทธวิธี
โครงการและกิจกรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทั้ง 4 ด้าน มีความชัดเจน สามารถนาไปสู่การ
วางแผนและดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร จึงได้กาหนดยุทธวิธี
(tactics) กิจกรรม/โครงการ ผลผลิตและดัชนีชี้วัดคุณภาพในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ในระยะ 10 ปี ใช้
เป็นกรอบ แนวทางในการดาเนินงานตามบริบทและจุดเน้น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่าง
มืออาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์
1. อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
3. บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของ
ตลาดงาน
4. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงได้กาหนดกรอบ ยุทธวิธีการ โครงการ
และกิจกรรม และดัชนีชี้วัดคุณภาพ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการกาหนดกรอบ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม
ดัชนีชี้วัด
ยุทธวิธี
โครงการและกิจกรรม
(KPI)
(Tactics)
(Project)
เป้าประสงค์ที่ 1 อาจารย์มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. ร้อยละของอาจารย์ทไี่ ด้รับการ
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มี
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ร้อย ทักษะเทคนิค และวิธีการจัดการ
ละ 50
เรียนรูส้ ู่ความเป็นมืออาชีพ

โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ
- พัฒนาอาจารย์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Google
App for Education / AR / VR)
- พัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา (e-Learning หรือ MOOC
หรือ SPOC)
- ระบบฝึกอบรม (e-Training)

เป้าประสงค์ที่ 2 มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ชุมชนและท้องถิ่น ในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนรู้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ
1. จานวนหลักสูตรใหม่ประเภท
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ ไม่น้อย กว่า 4
หลักสูตร

ยุทธวิธีที่ 3 ปฏิรูปและพัฒนา
หลักสูตรประเภทปฏิบัติการหรือ
วิชาชีพร่วมกับเครือข่ายและสถาน
ประกอบการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรปฏิบัติการหรือ
วิชาชีพ หรือหลักสูตรจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย (อบรมด้านไอทีหลักสูตร
ระยะสั้น)

เป้าประสงค์ที่ 3 บัณฑิตนักปฏิบัติมีความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของ

ดัชนีชี้วัด
(KPI)

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

ตลาดงาน
นักศึกษาผ่านการทดสอบ
ความสามารถเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนดเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ต่อปี

ยุทธวิธีที่ 4 พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ใน
ปัจจุบันและอนาคต

โครงการพัฒนาทักษะและสอบวัด
มาตรฐานความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีท)ี
- จัดตั้งหน่วยทดสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Training Center)
- ทดสอบวัดมาตรฐานความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT Exit Exam)
- สอบวัดประเมินสมรรถนะ
ความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
(Digital Literacy) สาหรับการ
ประกอบอาชีพ

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตมีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร และ
การ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
4.1 บัณฑิตผ่านการประเมิน
คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ต่อปี

ยุทธวิธีที่ 6 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา 1. โครงการพัฒนานักศึกษา
สู่ผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ
- Google apps for Education
- เพิ่มศักยภาพการทางานด้วย
Google G Suite
- พัฒนาทักษะจาเป็นสาหรับวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ 21
- พัฒนานักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม
- พัฒนาทักษะด้าน ICT เพื่อการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- อบรมการใช้ Web OPAC
ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book EDS
Single Search
- อบรมการใช้สื่อการเรียนรู้แบบเปิดที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
(Online Open Access)
2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
- กิจกรรมบูรณาการด้านสารสนเทศ
กับการเรียนการสอน
- กิจกรรมปฐมนิเทศการให้บริการ
สารสนเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
เป้าประสงค์
1. อาจารย์สายครุศาสตร์ มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มือ
อาชีพ
2. เป็นศูนย์กลางการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
ตารางที่ 2 แสดงการกาหนดกรอบ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วัดหลัก
ยุทธวิธี
โครงการและกิจกรรม
1. อาจารย์สายครุศาสตร์ มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
-

-

-

2. เป็นศูนย์กลางการผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
1. จานวนทรัพยากรที่นาเข้าระบบคลัง ยุทธวิธที ี่ 5 ยกระดับคุณภาพ
ปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มาตรฐานการให้บริการในระบบผลิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาชายแดนใต้
2. จานวนฐานข้อมูลเพื่อการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้ ไม่น้อยกว่า 1 ฐาน
3. พัฒนากิจกรรมในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างน้อย 1
กิจกรรม/ปี โดยใช้ศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน

1. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลเข้าสู่ระบบ
คลังปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาชายแดนใต้
1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน
1. โครงการยกระดับมาตรฐานครู
ชายแดนใต้
- พัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา (e-Learning หรือ MOOC
หรือ SPOC)
- พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยระบบฝึกอบรม (e-Training)
และ AR e-Learning
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ชายแดนใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้
2. เป็นศูนย์กลางการในการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
3. มีการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม
4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความพอเพียงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จึงได้กาหนดกรอบ วิธีการ โครงการและกิจกรรม
ผลผลิตและดัชนีชี้วัดคุณภาพ ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงการกา หนดกรอบ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม
ตัวชี้วัดหลัก
ยุทธวิธี
โครงการและกิจกรรม
1. บุคลากรมีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้
1. จานวนองค์กรภาครัฐเอกชนชุมชน ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนา
ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่รับผิดชอบของ ศักยภาพบุคลากรมืออาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มสี ่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นร่วมกับ
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 หน่วยงาน
2. เป็นศูนย์กลางการในการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้
1. จ านวนหลั ก สู ต รระยะสั้ น ในการ ยุทธวิธีที่ 2 บูรณาการ
พั ฒ นาตามความต้ อ งการของ พันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
ท้องถิ่น อย่างน้อย 3 หลักสูตร
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่มืออาชีพ

1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้าง
องค์ความรู้และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(University Engagement และ Community
Engagement)
2. โครงการบริการวิชาการ
- การจัดหาและส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้
แบบเปิดที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
(Online Open Access)
- การให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)
- การพัฒนาการศึกษาออนไลน์ (eEducation) หลักสูตรและเนื้อหาแบบเปิด(YRUMOOCs)
- การผลิตสื่อมัลติมีเดีย/สื่อแอนิเมชันสาหรับ
การเรียนการสอน
2. มี ฐ านข้ อ มูลปั ญหาและความต้อง ยุทธวิธีที่ 2 บูรณาการ
1. โครงการพัฒนาและจัดทาฐาน ข้อมูลกลางด้าน
การของชุมชนและท้องถิ่นชายแดน พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทานุบารุง
ใต้ อย่างน้อย 1 ฐาน
ชุมชนท้องถิ่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สังคม
- การจัดทาฐานข้อมูลคลังปัญญา
สิ่งแวดล้อมและทานุบารุง
- การจัดทาฐานข้อมูลหอประวัติ
ศิลปวัฒนธรรม
- จัดทาและจัดหาหนังสืออิ เล็ก ทรอนิกส์ (eยุทธวิธีที่ 3 บูรณาการงาน Book) /วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal)
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
3. จานวนโครงการอันเนื่องมาจาก
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
โครงการตามพระราโชบายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดหลัก

ยุทธวิธี

โครงการและกิจกรรม

พระราชดาริและโครงการตามพระรา ชายแดนใต้
โชบายเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า ง
น้อย 1 โครงการ

3. มีการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
-

-

-

4. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้มีความพอเพียงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
-

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการ การเรียนรู้และเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริการบริหารการตัดสินใจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถ
แข่งขันได้
4. ระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน เป็น YRU 4.0 และมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
5. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและได้รับการยอมรับ
เพื่อให้บรรลุตามแผนในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 จึงได้กาหนดกรอบ วิธีการ โครงการและกิจกรรม
ผลผลิตและดัชนีชี้วัดคุณภาพ ดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงการกาหนดกรอบ เป้าประสงค์ ดัชนีชี้วัดคุณภาพ ยุทธวิธี โครงการและกิจกรรม
ดัชนีชี้วดั หลัก
ยุทธวิธี
โครงการและกิจกรรม
เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน การให้บริการ การเรียนรู้และเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
1. จานวนต้นแบบในการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม พลังงาน การ
จัดการขยะ ไม่น้อยกว่า 3 ต้นแบบ

2. ร้อยละของการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาแทนที่การใช้เอกสาร
3. จานวนพื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้
และการให้บริการ อย่างน้อย 2 แห่ง

ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิ 1. โครงการห้องสมุดสีเขียว (Green
ทัศน์ ระบบจราจร ความปลอดภัย
Library)
พลังงาน และการจัดการขยะ พัฒนา
ไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green
University
ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมฯ
2. โครงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์
เข้าสู่เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
(Green ICT)
ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมฯ
1. โครงการพัฒนาต้นแบบองค์กรไร้
กระดาษ (Paperless) ด้วยการใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาแทนที่การใช้
เอกสาร
ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมฯ
1. โครงการห้องสมุดปัญญาภิรมย์
- โครงการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้
(Learning Space)
- ปรับปรุงห้อง edutainment
- ห้องค้นคว้า

ดัชนีชี้วดั หลัก
4. จานวนต้นแบบในการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม Green ICT ไม่
น้อยกว่า 1 ต้นแบบ
5. จานวนแหล่งเรียนรู้ด้าน ICT ไม่
น้อยกว่า 1 แหล่ง

ยุทธวิธี

โครงการและกิจกรรม

ยุทธวิธีที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิ 1. พัฒนา Green Digital
ทัศน์ ระบบจราจร ความปลอดภัย
2. โครงการประหยัดพลังงาน (Green
พลังงาน และการจัดการขยะ พัฒนา ARITC)
ไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว Green
University
- พัฒนาแหล่งเรียนรูด้ ้านดิจติ อล
(Digital Learning Space=DLS

6. จานวนต้นแบบ ห้องผลิตสื่อการ
เรียนการสอน (Digital Media
Studio) ไม่น้อยกว่า 1 ต้นแบบ
7. จานวนต้นแบบ พัฒนา
ห้องปฏิบัติการ (Smart Classroom)
ไม่น้อยกว่า 1 ต้นแบบ

- พัฒนาห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน
(Digital Media Studio)
- พัฒนาห้องปฏิบัติการอัจฉริยะ
(Smart Classroom)

2. ผู้บริหารและบุคลากรมีสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพ
ร้อยละของผู้บริหาร และบุคลากร
ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและมีผล
และบุคลากรสู่มืออาชีพ
การนาไปประยุกต์ใช้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ
80

2.2 จานวนบุคลากรที่ได้เข้าสู่ตาแหน่ง ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
สายสนับสนุนที่สูงขึ้นและตาแหน่ง
และบุคลากรสู่มืออาชีพ
ผู้บริหาร

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนสู่มืออาชีพ
- พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสานักวิทย
บริการฯ
- พัฒนาบุคลากรนักไอทีมืออาชีพ (IT
Professional)
- พัฒนาบุคลากรบรรณารักษ์มืออาชีพ
(Librarian Professional)
2. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพผู้บริหารสู่มือ
อาชีพ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ผู้ปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
- สร้างศักยภาพในการนาเสนอผลงาน
สู่ภายนอกอย่างมืออาชีพ
- พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
- พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาผลงาน
วิชาการ/วิชาชีพ
- ส่งเสริมพัฒนาบุคลกรสู่งานวิจัย
สถาบัน/วิจัยองค์กร
- ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยต้นแบบสู่
การพัฒนาสานักวิทยบริการฯ อย่าง
ยั่งยืน
1. พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งสาย
สนับสนุนทีส่ ูงขึ้นและตาแหน่งผู้บริหาร

ดัชนีชี้วดั หลัก
ยุทธวิธี
โครงการและกิจกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริการบริหารการตัดสินใจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ
สามารถแข่งขันได้
1. จานวนระบบห้องสมุดดิจิทลั
(Digital Library) 1 ระบบ
2. ร้อยละ 90 ของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการ
ศึกษานามาใช้ในองค์กรและบรรลุ
เป้าหมาย

3. ร้อยละความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

4. ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการ
ระบบศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
5.ร้อยละของระบบสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารและบริการที่นามาใช้ในองค์กร
และบรรลุเป้าหมาย
6. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP
7. จานวนของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอันชาญฉลาด (Business
intelligent)
8. ร้อยละของการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านการบริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
9. ร้อยละของการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง
10. ร้อยละของระบบทีไ่ ด้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร
(Cyber Security)

ยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริการ การ
บริหารและการตัดสินใจ

1. โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
ดิจิทัล (Digital Library)
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน ดังนี้
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศทางการศึกษา
- พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศและการสื่อสาร (Cyber
Security)
- พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
(ERP)
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
- จัดหาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ไอที พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้ น
ไอที และการให้บริการ
- พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3
จังหวัดชายแดนใต้)
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศทางการศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP)
1. พัฒนาระบบสารสนเทศอันชาญ
ฉลาด (Business intelligent)
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการ
ตัดสินใจ
1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และสารสนเทศ
ด้านการบริการวิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร
(Cyber Security)

ดัชนีชี้วดั หลัก

ยุทธวิธี

11. ร้อยละความพึงพอใจการ
ให้บริการระบบศูนย์กลางข้อมูลเพื่อ
การศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
12. ร้อยละของพื้นที่จัดการศึกษาที่
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
13. จานวนระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยที่ให้บริการบน Cloud
Computing
14. จานวนระบบที่พัฒนาเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
(Internet of Things: IoT)
15. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษา
ที่สามารถใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อ
การศึกษาและวิจัย

โครงการและกิจกรรม
1. โครงการพัฒนาห้องศูนย์กลาง
ข้อมูลเพื่อการศึกษา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้
สายความเร็วสูง (High speed Wi-Fi)
1. โครงการให้บริการการประมวลผล
แบบ Cloud Computing
1. โครงการพัฒนาระบบเพื่อรองรับ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
(Internet of Things: IoT)
1. โครงการพัฒนาและส่งเสริม
เครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย
สาหรับนักศึกษาและบุคลากร
(Eduroam)
1. โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมและ
ฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Training Center and
e-Training)
1. โครงการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัจฉริยะ (RFID)

16. จานวนหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากการ
ให้บริการในระบบ
e-Training
17. ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID

เป้าประสงค์ที่ 4. ระบบการบริหารจัดการได้มาตรฐาน เป็น YRU 4.0 และมีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
1. ร้อยละของหน่วยงานระดับงานขึ้น
ไปมีคู่มือมาตรฐานการให้บริการทีน่ า
ไปสู่การปฏิบตั ิจริง
2. ร้อยละของหน่วยงานมีผลการ
ประเมินคุณภาพ

ยุทธวิธีที่ 4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ระบบบริหารจัดการและระบบงานสู่
มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพภายในตามกรอบ EdPEx

1. ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ ขึ้นต่อปีจาก ยุทธวิธีที่ 6 พัฒนาขีดความ สามารถ
ระบบจัดหารายได้และการจัดการ
ในการจัดการทรัพย์สินและจัดหา
ทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ
รายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง
2. ร้อยละ 10 ของรายได้ทเี่ พิ่มขึ้นต่อ
ปี

1. โครงการพัฒนาและทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และการประเมินผล
2. โครงการพัฒนากระบวนงาน
มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ
สู่ความเป็นเลิศ
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามกรอบมาตรฐาน EdPEx
1. โครงการพัฒนาระบบและกิจกรรม
จัดหารายได้สู่การพึ่งพาตนเอง
2. โครงการจัดหารายได้

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใสและได้รับการยอมรับ
1. ร้อยละความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. จานวน KM ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ต่อ
ปี

ยุทธวิธีที่ 8 ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ยกระดับคุณภาพการบริหารและ
บริการสู่มาตรฐานสากล

1. โครงการส่งเสริมการจัดทา
มาตรฐานการให้บริการสูค่ วามเป็นมือ
อาชีพ
1. โครงการการจัดทา KM รูปแบบ
มาตรฐานการให้บริการสูค่ วามเป็นเลิศ

ดัชนีชี้วดั หลัก
4. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานระดับ
กองขึ้นไปมีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ให้บริการ
5. ร้อยละของหน่วยงานระดับกองขึ้น
ไปมีแนวปฏิบตั ิที่ดีในการให้บริการ

ยุทธวิธี

โครงการและกิจกรรม
1. โครงการยกระดับคุณภาพการ
บริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล

ยุทธวิธีที่ 8 ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ยกระดับคุณภาพการบริหารและ
บริการสู่มาตรฐานสากล

1.โครงการยกระดับคุณภาพการ
บริหารและบริการสู่มาตรฐานสากล

