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เร่ิมประชุมเวลา   9.30  น. 
 
ระเบียบวาระที่  1  เรือ่งที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 จากที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปี 2553 จํานวน 
16,605,500 บาท เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
สํานักจําเป็นต้องกําหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ และเป้าหมาย ตามกระบวนการประกันคุณภาพการพัฒนาแผน โดย
มอบหมายให้ผู้ปฎิบัติงานได้พิจารณาร่วมกัน ให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ให้สามารถร่วมกันทํางานได้
บรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งในปี 2553 สํานักได้รับงบประมาณใน 2 โครงการหลักคือ  

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบวิทยบริการอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 4,900,000 บาท 
ประกอบด้วยโครงการย่อย 2 โครงการคือ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ e-Book และโครงการฝึกอบรมวิทย
บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

2. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยาสรสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ จํานวน 8,125,000 
บาท ประกอบด้วยโครงการย่อย 7 โครงการคือ (1) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย (2) โครงการ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
(3) โครงการพัฒนา e-Training หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสําหรับบุคคลทั่วไป (4) โครงการจัดทําเว็ป 
Portal ความร่วมมือเสมือนระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยภายนอก (5) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง (ESS) (6) โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ (7) 
โครงการทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ระเบียบวาระที่  2 การกําหนดตัวบ่งชีแ้ละค่าเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยกันกําหนดตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ พอสรุปได้ดังตารางที่แนบมา
พร้อมน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ 3  มอบหมายผู้รับผดิชอบ 
 จากที่ประชุมได้ร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของโครงการต่าง ๆ แล้ว ที่ประชุมได้มอบหมายให้รอง
ผู้อํานวยการฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ และให้รายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ/หรือทุก
ครั้งท่ีการดําเนินโครงการแล้วเสร็จ พร้อมอุปสรรคข้อเสนอแนะให้ผู้อํานวยการสํานักพิจารณาด้วย  
 
เลิกประชุมเวลา   16.00  น. 
 
      น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 
      ผู้บันทึกรายงานการประชมุ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล 
      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 

ตัวบ่งชี้แผนปฏบิัติการประจําปี 2553 และค่าเปา้หมาย 

 

 

 

แผนงาน สวท. แผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปริมาณ คุณภาพ เวลา 

2. แผนงานพัฒนาระบบ 
   ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
   (e-Library) 

2. โครงการพัฒนาครุภัณฑ์ e-Book 
2.1 ระบบฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูป

อิเล็กทรอนิกส์  
2.2 ระบบการระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ  
2.3 ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็น
อัตโนมตัิด้วยการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ได้อย่างเตม็
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เพิ่ม
ความพึงพอใจใหก้ับผู้รับบริการ 

 
200 
รายการ 
20,000 
3,000 

ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่
กําหนด 

 
1 ระบบ 

ฝ่ายวิทยบริการ
และนวัตกรรม 

 

3. แผนพัฒนาการเรียนรู้โดย 
   ใช้ ICT เป็นฐาน 

3.1 โครงการพัฒนา e-Training หลักสูตร    
วิชาชีพระยะสั้นสําหรับบุคคลทั่วไป 
 

 1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่
กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 
3.2 โครงการครุภัณฑ์ระบบถ่ายทํารายการ 
โทรทัศน์เพื่อการผลิต 
 

เพื่อปรับปรุงระบบการถ่ายทํารายการ
โทรทัศน์เพื่อการผลิตรายการเรียนการ
สอนทดแทนระบบเดิม 

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่
กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายวิทยบริการ
และนวัตกรรม 

 

4. แผนงานพัฒนาจัดการ 
   ความรู้โดยใช้ ICT  
   เป็นฐาน 

4.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
พัฒนาการเรียนการสอนระหว่าง 
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

 1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่
กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 

4.2 โครงการจัดทําเว็ป Portal ความร่วมมือ 
เสมือน (e-Collaboration) ระหว่างกลุ่ม 
มหาวทิยาลัยภายนอก 

 1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่
กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 

5. แผนงานพัฒนา 
   สถาปัตยกรรมของระบบ  
   ICT 

5.1 โครงการค่าลิขสิทธ์ซอฟแวร์และ
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เครือข่าย 
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย 

เพื่อจัดหาซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการที่
ถูกต้องลิขสิทธิ์ มาใช้กับอุปกรณ์
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่
กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ

การสื่อสาร 



 

ตัวบ่งชี้แผนปฏบิัติการประจําปี 2553 และค่าเปา้หมาย 

แผนงาน สวท. แผนปฏิบัติการ สวท. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 
 

หน่วยงาน 

รับผิดชอบ ปริมาณ คุณภาพ เวลา 

7.แผนงานพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการให้บริการ
ทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็น
ฐาน 

7.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนผู้บริหารระดับสูง   
 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตดัสินใจตามยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ 
และรายงาน 

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7.2 โครงการครุภัณฑ์พัฒนา e-Office  
สําหรับผู้บริหารระดับสูงมหาวทิยาลัย 

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สําหรับผู้บริหาร
ในการเข้าถึงระบบ e-Office ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 

8. แผนงานพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้าน ICT เพื่อการ บริหาร
จัดการและการให้บริการทาง
การศึกษา 

8.1 โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
นักศึกษาใช้สําหรับศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเองนอกเวลาเรียน 

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 
8.2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย 
 

เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย
ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกคณะของ
มหาวทิยาลัย 

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 
8.3 โครงการครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์เขตพื้นที่โชติเวชและ 
เทเวศร์ 

เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบมีสายและแบบไร้
สายของเดิมที่เก่าชํารุดเสียหาย 

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 

8.4 โครงการครุภัณฑ์ระบบเกตเวย์ 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวทิยาลัย 

เพื่อขยายปรับปรุงระบบเกตเวย์
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวทิยาลัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 
9. แผนงานพัฒนาระบบความ
มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9.1 โครงการระบบจัดเก็บและสํารอง
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย 
 

เพื่อจัดเก็บและสํารองข้อมูลของ
ระบบงาน ERP HRM และ HRM ที่
พัฒนาขึ้นใหมใ่หเ้พียงพอกับปริมาณ
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น 

1 ระบบ ตรงตาม
คุณสมบัติที่
กําหนด 

ส่งงานภายใน
เวลาที่กําหนด 

1 ระบบ ฝ่ายเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการ

สื่อสาร 

2.2.4-5 จัดทํา Training 
Roadmap สําหรับสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

11.แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรบุคคลด้าน ICT 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ กา้ว
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และนําความรู้มาพัฒนางานใน
หน้าที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

161 คน ความพึง
พอใจ 

เป็นไปตาม
แผน 

170 คน ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 


