แผนยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสูค่ วามเป็นเลิศ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คานา
แผนยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ยะลาเพื่ อ
การยกระดั บ คุ ณ ภาพมาตรฐานสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารฯ ครั้ งที่ 1/2561 เป็ น การด าเนิ น การนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ที่กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์เป็นแผนแม่บทหลักของหน่วยงานก่อนจะถ่าย
ถอดออกเป็ น แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ต ามภารกิ จ ส าหรับ ขอจั ดสรรงบประมาณให้ แก่ ส่ ว นราชการ ทั้ งนี้
มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเรื่องนี้หลายฉบั บ ตั้งแต่รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2560 มาตรา 65 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง มาตรา 13, 14, 16
และ 17
ส านั ก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ จึงให้ ค วามส าคัญ ในการด าเนิ น การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ในกรอบแผนปฏิบั ติราชการ 5 ปี (2560 - 2564) ทั้งในด้านการได้รวบรวมข้อมูล การรับฟังความ
คิดเห็น จากหน่ วยงานระดับกอง ภาคส่ วนต่าง ๆ การมีส่ วนร่วมของบุคลากร ฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย เพราะ
อันจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนาสานักวิทยบริการ ฯ ไปสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเทศ
ตุลาคม 2561

สารบรรณ
ส่วนที่ 1 บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
ส่วนที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กิจกรรม/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ผลผลิตและดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ภาคผนวก

1
1
1
1
2
4
6
7
9
14

ส่วนที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นแหล่งกำรเรียนรู้ที่ทำหน้ำที่สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน สนับสนุนกำรวิจัย สนับสนุนกำรบริกำรทำงวิชำกำร และสนับสนุนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป็นแหล่งรวบรวมสำรสนเทศที่พร้อมสำหรับกำรให้บริกำร มีทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่ครบถ้วนและตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนทุกหลักสูตร ทุกโปรแกรมกำรศึกษำ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมี กำรดำเนินงำนสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย
ของมหำวิทยำลัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเอื้อต่อกำรเรียนกำร
สอน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสื่อทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทอิเล็กทรอนิกส์จะเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนทุกระบบใน
ปัจจุบัน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ตอบสนองควำมต้องกำรต่ออำจำรย์ นักศึกษำและบุคลำกร ครอบคลุมและ
มีควำมทันสมัย มีกำรจัดทำคู่มือกำรสืบค้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้บริกำร และผู้ใช้สำมำรถสืบค้นได้พร้อมกันหลำย
คนในเวลำเดียวกัน โดยมีจำกัดเวลำและสถำนที่ เพื่ออำนวยควำมสะดวก และควำมรวดเร็วในกำรสืบค้นข้อมูล
ปรัชญา
“แหล่งพัฒนำทำงปัญญำที่ยั่งยืน”
วิสัยทัศน์
“แหล่งเรียนรู้ทันสมัย บริกำรเป็นเลิศ สู่องค์กรคุณภำพ”
พันธกิจ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ มีพันธกิจที่สอดคล้อง
กับภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ครบ 4 ภำรกิจ คือ 1. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 2. สนับสนุนกำรวิจัย 3.
สนับสนุนกำรบริกำรทำงวิชำกำร และ 4. สนับสนุนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
1. ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของมหำวิทยำลัย
3. ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย
4. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5. ให้บริกำรควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและอำเซียน

1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและมี
คุณภำพ
3. เพื่อให้บริกำรสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองที่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
4. เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพื่อเป็นแนวทำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่สำรสนเทศ ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น
6. เพื่อมีระบบเครือข่ำย เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรและกำรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำทุกรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ กำรเรียนรู้ของนักศึกษำรวมทั้ง
กำรเผยแพร่สื่อควำมรู้ทำงวิชำกำรสำหรับประชำชนทั่วไป

2

ส่วนที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กิจกรรม/โครงการ
ผลผลิตและดัชนีชี้วัดคุณภาพ
เพื่อให้แผนยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ทั้ง 5 ด้ำน มีควำมชัดเจน สำมำรถนำไปสู่กำรวำงแผน
และดำเนินงำนให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองค์กร จึงได้กำหนดยุทธวิธี (tactics)
โครงกำร/กิจกรรม (Project) งบประมำณ (budget) ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output) ดัชนีชี้วัดคุณภำพในแต่ละ
ประเด็นยุทธศำสตร์ และค่ำเป้ำหมำย ในระยะเวลำ 5 ปี ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินงำนตำมบริบทและ
จุดเน้น ในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ และของมหำวิทยำลัย ให้บรรลุ
เป้ำหมำย ดังนี้

3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ ที่มีคุณภาพ จริยธรรม
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะวิชำชีพตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในท้องถิ่น ประเทศ และอำเซียน (3)
2. บัณฑิตมีควำมสำมำรถในกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรแก้ปัญหำ มีทักษะกำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม (4)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

1. บัณฑิตนักปฏิบัติที่มี
1.1 นักศึกษำผ่ำนกำร
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทดสอบควำมสำมำรถ
และทักษะวิชำชีพตำม
ด้ำนเทคโนโลยี
ควำมต้องกำรของ
สำรสนเทศและกำร
ตลำดแรงงำนในท้องถิ่น
สื่อสำรตำมเกณฑ์ที่
ประเทศ และอำเซียน
มหำวิทยำลัยกำหนด
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 10 ต่อปี
2. บัณฑิตมีควำมสำมำรถใน 2.1 จำนวนกิจกรรมพัฒนำ
กำรคิดริเริม่ สร้ำงสรรค์
นักคิด นักสรรค์ สู่ควำม
กำรแก้ปัญหำ มีทักษะ
เป็นมืออำชีพ
กำรสื่อสำร และกำรใช้

ค่าเป้าหมาย
2560 2561
20
30

-

2

2562
40

2

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

2563 2564
50
60 1) พั ฒ น ำ นั ก ศึ ก ษ ำ ให้ มี 1.1 โครงกำรพัฒนำทักษะและ
ทั ก ษะวิ ชำชี พ ในปั จ จุ บั น
สอบวัดมำตรฐำน
และอนำคต
ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(ไอซีที)

2

2

1) พัฒนำสมรรถนะนักศึกษำ 2.1 โครงกำรพัฒนำนักคิด นัก
สู่ นั ก ปฏิ บั ติ ก ำรอย่ ำ งมื อ สร้ำงสรรค์ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ
อำชีพ

งบประมาณ
(budget)
100,000

3,000,000

4

เป้าประสงค์
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรม

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
2.2 ร้อยละของนักศึกษำที่
นำควำมรู้จำกเข้ำร่วม
กิจกรรมไปใช้ประโยชน์
2.3 จำนวนแหล่ง
เรียนรู้(Learning space)

ค่าเป้าหมาย
2560 2561
20

-

-

2562
30

1

2563 2564
50
50

-

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

งบประมาณ
(budget)

1

5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ปฏิรูปการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้
เป้าประสงค์
1. เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำชำยแดนใต้ (4)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)

1. เป็นศูนย์กลำงกำรผลิต 2.1 จำนวนโรงเรียนที่เป็น
และกำรพัฒนำครูและ
ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ชำยแดนใต้

ค่าเป้าหมาย
2560 2561
1

2562
1

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)

2563 2564
1
1 1. ยกระดับคุณภำพ
1.1 โครงกำรต้นแบบห้องสมุดมี
มำตรฐำนกำรให้บริกำรใน
ชีวิตของโรงเรียนตำรวจ
ระบบผลิตและพัฒนำครู
ตระเวนชำยแดนในพื้นที่
และบุคลำกรทำงกำร
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
ศึกษำชำยแดนใต้

งบประมาณ
(budget)
1,200,000

6

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการน้อมนาแนวพระราชดาริ
เพื่อสนองตอบกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ (1)
2. ระบบบริหำรจัดกำรในกำรบริกำรวิชำกำร และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภำพ (2)
3. เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (3)
4. มีผลผลิตที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น (4)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
1. บุคลำกรมีขีด
1.1 ร้อยละของบุคลำกร
ควำมสำมำรถในกำร
ได้รับงบประมำณ
ให้บริกำรอย่ำงมืออำชีพ
สนับสนุนกำร
ให้บริกำรวิชำกำรจำก
ภำยนอก
1.2 ร้อยละของบุคลำกรที่
มีศักยภำพในกำร
ให้บริกำรอย่ำงมือ
อำชีพ

ค่าเป้าหมาย
ยุทธวิธี
(Tactics)
2560 2561 2562 2563 2564
10
15
20
25 1. พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรที่ให้บริกำร
วิชำกำรและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
มืออำชีพ
10
40
60
80
100

โครงการและกิจกรรม
(Project)
1.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรสู่กำรให้บริกำร
อย่ำงมืออำชีพ

งบประมาณ
(budget)
100,000
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ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
1.3 จำนวนภำคีเครือข่ำย
บริกำรวิชำกำรและ
ทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

2. ระบบบริหำรจัดกำรใน 2.1 จำนวนแหล่งบริกำร
กำรบริกำรวิชำกำร และ
วิชำกำรและทำนุบำรุง
กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่มี
ประสิทธิภำพ
2.2 จำนวนชุมชนหรือ
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำ
ร่วมกำรพัฒนำ
3. เป็นศูนย์กลำงกำร
3.1 จำนวนหลักสูตรอำชีพ
บริกำรวิชำกำรและทำนุ
ระยะสั้นในกำร
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
ให้บริกำรตำมควำม
ต้องกำรของชุมชน
และท้องถิ่น
4. มีผลผลิตทีส่ อดคล้องกับ 4.1 ร้อยละควำมพึงพอใจ
ควำมต้องกำรของชุมชน
ของผู้รับบริกำรด้ำน
และท้องถิ่น
บริกำรวิชำกำร
4.2 จำนวนนวัตกรรมและ
งำนสร้ำงสรรค์

ค่าเป้าหมาย
ยุทธวิธี
(Tactics)
2560 2561 2562 2563 2564
2
2
2
2
2
2. สร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับชุมชนและ
ท้องถิ่นด้ำนบริกำร
วิชำกำรและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
1
1
1
1
1
3. ยกระดับคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรกำร
บริกำรวิชำกำรและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการและกิจกรรม
(Project)
1.2 โครงกำรพัฒนำ
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
บริกำรวิชำกำรและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ชุมชนและท้องถิ่น
2.1 โครงกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพบริหำร
จัดกำรกำรบริกำร
วิชำกำรและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

งบประมาณ
(budget)

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

4. พัฒนำหลักสูตร
ระยะสั้นตำมควำม
ต้องกำรของชุมชนและ
ท้องถิ่น

3.1 โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรระยะอำชีพสั้นตำม
ควำมต้องกำร
ของชุมชนและท้องถิ่น

80,000

80

85

85

85

85

5. พัฒนำนวัตกรรม
และงำนสร้ำงสรรค์จำก
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

4.1 โครงกำรพัฒนำนวัตกรรม
และงำนสร้ำงสรรค์จำกภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น

50,000

-

1

1

1

1
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป้าประสงค์
1. ผู้บริหำรและบุคลำกรมีสมรรถนะในกำรบริหำรหรือปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน (2)
2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ (3)
3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำนและมีควำมสำมำรถพึ่งพำตนเองด้ำนงบประมำณ (4)
4. บริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์บรรลุเป้ำประสงค์และส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์ (5)
5. มีมำตรฐำนกำรให้บริกำร และสร้ำงควำมพึงพอใจต่อผู้รับบริกำร (6)
6. มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรคุณภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และได้รับกำรยอมรับตำมมำตรฐำนสำกล (7)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัดหลัก
ค่าเป้าหมาย
(KPI)
2560 2561 2562 2563 2564
1. ผู้บริหำรและบุคลำกรมี 1.1 ร้อยละของผู้บริหำร
50
60
70
80
90
สมรรถนะในกำรบริหำร
และบุคลำกรได้รับกำร
หรือปฏิบัติงำนตำม
พัฒนำสมรรถนะและ
มำตรฐำน
มีผลกำรนำไป
ประยุกต์ใช้

ยุทธวิธี
(Tactics)
1. พัฒนำสมรรถนะ
ผู้บริหำรและบุคลำกรสู่
มืออำชีพ

โครงการและกิจกรรม
(Project)
1.1 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
และศักยภำพบุคลำกรสูม่ ือ
อำชีพ

งบประมาณ
(budget)

1.2 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
และศักยภำพผู้บริหำรสู่มือ
อำชีพ
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2. มีระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภำพ

ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
2.1 ร้อยละของระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรและบริกำรที่
นำมำใช้ในองค์กรและ
บรรลุเป้ำหมำย
2.2 ร้อยละควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำร
2.3 ร้อยละของกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศทำงกำร
ศึกษำ
2.4 ร้อยละของกำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลและ
สำรสนเทศ
ด้ำนกำรบริกำร
วิชำกำรและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.5 ร้อยละควำมสำเร็จ
ของกำรพัฒนำระบบ
ห้องสมุดอัจฉริยะ
(RFID)

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564
50
60
70
80

ยุทธวิธี
(Tactics)
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรเพื่อกำร
บริกำร กำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจ

โครงการและกิจกรรม
(Project)
2.1 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสร้ำง
ศักยภำพในกำรแข่งขัน

งบประมาณ
(budget)

2.2 โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2.3 โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ

5,000,000

80

80

80

80

80

-

40

60

80

100

-

40

60

80

100

2.4 โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศ
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,000,000

-

20

40

60

80

2.5 โครงกำรพัฒนำระบบ
ห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID)

3,000,000

1,000,000
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2.6

2.7

2.8

2.9

ตัวชี้วัดหลัก
ค่าเป้าหมาย
(KPI)
2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละของระบบที่
30
50
70
90
ได้รับกำรปรับปรุงและ
พัฒนำระบบรักษำควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (Cyber
Security)
ร้อยละควำมสำเร็จของ 40
60
80
100
กำรพัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรองค์กร (ERP)
จำนวนของกำรพัฒนำ
1
ระบบสำรสนเทศอัน
ชำญฉลำด (Business
intelligent)
จำนวนหลักสูตรที่
2
2
2
2
เพิ่มขึ้นจำกกำร
ให้บริกำรในระบบ
e-Training

2.10 ร้อยละควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำรระบบ
ศูนย์กลำงข้อมูลและ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต

80

80

80

80

80

ยุทธวิธี
(Tactics)

โครงการและกิจกรรม
(Project)
2.6 โครงกำรพัฒนำระบบรักษำ
ควำมปลอดภัยสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (Cyber
Security)

งบประมาณ
(budget)

2.7 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำร
ทรัพยำกรองค์กร (ERP)

200,000

2.8 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศอันชำญฉลำด
(Business intelligent)

100,000

2.9 โครงกำรพัฒนำระบบ
ฝึกอบรมและฝึกทักษะ
ทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (Training
Center and e-Training)
2.10 โครงกำรพัฒนำระบบ
ศูนย์กลำงข้อมูลและ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง (3 จังหวัด

50,000

50,000
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ตัวชี้วัดหลัก
(KPI)
ควำมเร็วสูง
3. มีระบบกำรบริหำรจัดกำร 3.1 ร้อยละของหน่วยงำน
และกำรให้บริกำรทีไ่ ด้
ระดับงำนขึ้นไปมีคู่มือ
มำตรฐำนและมี
มำตรฐำนกำร
ควำมสำมำรถพึ่งพำ
ให้บริกำรที่นำไปสู่กำร
ตนเองด้ำนงบประมำณ
ปฏิบัติจริง
3.2 ร้อยละของหน่วยงำน
มีผลกำรประเมิน
คุณภำพ
3.3 ร้อยละของรำยได้ที่
เพิ่มขึ้นต่อปีจำกระบบ
จัดหำรำยได้และกำร
จัดกำรทรัพย์สินที่มี
ประสิทธิภำพ
4. บริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ 4.1 ร้อยละควำมสำเร็จ
บรรลุเป้ำประสงค์และ
ของกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์
ตำมตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศำสตร์
5. มีมำตรฐำนกำรให้บริกำร 5.1 ร้อยละควำมสำเร็จ
และสร้ำงควำมพึงพอใจ
ของกำรดำเนินงำน
ต่อผู้รับบริกำร
ตำมตัวชี้วัดของแผน

ค่าเป้าหมาย
2560 2561 2562 2563 2564
-

50

60

70

80

-

-

ระดับ
ดี

ระดับ
ดี

ระดับ
ดี

-

10

10

10

10

5

10

20

40

50

5

10

20

40

50

ยุทธวิธี
(Tactics)
3. พัฒนำแผนยุทธศำสตร์
ระบบบริหำรจัดกำรและ
ระบบงำนสูม่ ำตรฐำน
สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน
ตำมกรอบ EdPEx

โครงการและกิจกรรม
(Project)
ชำยแดนภำคใต้)
3.1 โครงกำรพัฒนำกระบวนงำน
มำตรฐำนเพื่อยกระดับ
คุณภำพบริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ

3.2 โครงกำรพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในตำมกรอบ
มำตรฐำน EdPEx
4. พัฒนำขีดควำมสำมำรถใน 3.3 โครงกำรพัฒนำระบบและ
กำรจั ดกำรทรัพ ย์สิน และ
กิจกรรมจัดหำรำยได้สู่กำร
จัดหำรำยได้เพื่อกำรพึ่งพำ
พึ่งพำตนเอง
ตนเอง
5. พัฒนำระบบกำรนำ
องค์กรเชิงยุทธศำสตร์
และกำรเตรียมผู้บริหำร
ทุกระดับ
6. บริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์
บรรลุเป้ำประสงค์และ
ส่งเสริมให้เกิดวิสัยทัศน์

งบประมาณ
(budget)
50,000

100,000

100,000

4.1 โครงกำรพัฒนำระบบและ
ส่งเสริมกำรบริหำรองค์กร
เชิงยุทธศำสตร์
5.1 โครงกำรพัฒนำระบบและ
ส่งเสริมบริหำรองค์กรเชิง
ยุทธศำสตร์
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ตัวชี้วัดหลัก
ค่าเป้าหมาย
(KPI)
2560 2561 2562 2563 2564
ยุทธศำสตร์
5.2 ร้อยละควำมพึงพอใจ
80
80
80
80
80
ของผู้ใช้บริกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80
6. มหำวิทยำลัยเป็นองค์กร 6.1 ร้อยละของหน่วยงำน
40
50
60
70
คุณภำพด้ำนกำรบริหำร
ระดับกองขึ้นไปมีแนว
จัดกำร และได้รับกำร
ปฏิบัติที่ดีในกำร
ยอมรับตำม
ให้บริกำร
มำตรฐำนสำกล
6.2 ร้อยละของผู้รับบริกำร 80
85
90
90
90
ที่มีควำม พึงพอใจต่อ
กำรใช้บริกำรใน ระดับ
ดีมำก
6.3 ร้อยละควำมพึงพอใจ
80
80
80
80
80
ของผู้ใช้บริกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80

ยุทธวิธี
(Tactics)

7. ส่งเสริมให้หน่วยงำน
ยกระดับคุณภำพกำร
บริหำรและบริกำรสู่
มำตรฐำนสำกล

โครงการและกิจกรรม
(Project)

งบประมาณ
(budget)

5.2 โครงกำรห้องสมุดดิจิทัล

5,000,000

6.1 โครงกำรยกระดับคุณภำพ
กำรบริหำรและบริกำรสู่
มำตรฐำนสำกล

500,000

6.3 โครงกำรประหยัดพลังงำน
(Green ARITC)

10,000,000
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