แผนปฏิบตั กิ าร(Action Plan) เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560 – 2563 สู่การปฏิบตั ิ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานดิจทิ ลั ของมหาวิทยาลัย
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

61

62

63

แผนงาน

โครงการ

สามารถเชื่อมโยง
เครื อข่ายและให้ บริการ
ไปยังทุกพื ้นที่ของ
มหาวิทยาลัยได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ร้ อยละของพื ้นที่ที่
สามารถเข้ าถึงเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต

90

95

100

ปรับปรุงและขยาย
โครงสร้ างพื ้นฐาน
ไปยังทุกพื ้นที่ของ
มหาวิทยาลัย

โครงการสํารวจพื ้นที่ในการเข้ าถึงเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเพื่อรองรับ
บุคลากร และนิสติ
 สํารวจกิจกรรมในแต่ละพื ้นที่ เช่น ห้ องเรี ยน ห้ องพักอาจารย์
ห้ องกิจกรรม พื ้นที่สว่ นกลาง ห้ องบริการวิชาการ
โครงการ Network Management จากส่วนกลาง
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก
(main switch) (ประสานมิตร)
โครงการปรับปรุงเครื อข่ายสายไฟเบอร์ ออพติคภายใน
มหาวิทยาลัย (ประสานมิตร)
โครงการปรับปรุงห้ องคอมพิวเตอร์ กลาง(Data Center)

1

เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

61

62

63

แผนงาน

โครงการ

โครงการขยายเครื อข่ายไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่แจ่ม จ.
เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื อข่ายภายในอาคาร
 ประสานมิตร
 องครักษ์
 หอพักนิสติ
โครงการปรับเพิ่มประสิทธิภาพเครื อข่ายไร้ สายภายในอาคาร
 Wireless Controller
 AP ห้ องเรี ยน
 AP หอพักนิสติ
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกล้ องวงจรปิ ดภายใน
มหาวิทยาลัย
ร้ อยละของอุปกรณ์
เครื อข่ายที่ผา่ น
มาตรฐานการเชื่อมต่อ

90

95

100

การจัดหาและ
บํารุงรักษาอุปกรณ์
เครื อข่ายให้ พร้ อมใช้
งาน
2

โครงการจัดทําเกณฑ์มาตรฐานเครื อข่ายและเครื่ องคอมพิวเตอร์
โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบอนาล็อกสูร่ ะบบ VoIP บน
เครื อข่ายบัวศรี
 ค่า License ส่วนกลาง

เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

61

62

63

แผนงาน

 ค่าหัวเครื่ องโทรศัพท์

เครื อข่ายของ
มหาวิทยาลัย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
ห้ องเรี ยนที่มีความพร้ อม
ด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั
เพียงพอต่อนิสิต
บุคลากร โดยมุง่ เน้ นการ
ใช้ งานอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ

ร้ อยละของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการ
เรี ยนการสอนที่
เหมาะสมกับการใช้ งาน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

80

90

100

ร้ อยละของเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ตอ่ จํานวน
บุคลากรที่ความจําเป็ น
ต่อการปฎิบตั ิงาน

100

100

100

ร้ อยละของห้ องเรี ยนที่มี
ความพร้ อมด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทลั (เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ Projector
Wireless อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์)

100

100

100

การจัดหาอุปกรณ์
โครงการจัดหาเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนและการ
คอมพิวเตอร์ และ
ปฏิบตั ิงาน
ซอฟต์แวร์ สําหรับ
นิสติ และบุคลากร

ปรับปรุงห้ องเรี ยน
ให้ มีความพร้ อม
ด้ านเทคโนโลยี
ดิจิทลั

3

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพห้ องเรี ยนให้ มีความพร้ อมด้ านดิจิทลั
 เครื่ องคอมพิวเตอร์
 Wireless
 Projector
 จอรับภาพ
 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การให้ บริการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

มีการบริหารจัดการการ
ให้ บริการของ
มหาวิทยาลัยด้ วย
เทคโนโลยีดิจิทลั

จํานวนระบบงานที่
มีการลดขันตอน
้

61

62

63

แผนงาน

เพิ่มขึ ้น เพิ่มขึ ้น เพิ่มขึ ้น บริหารจัดการและ
ร้ อยละ 5 ร้ อยละ 5 ร้ อยละ 5 ติดตามการดําเนินงาน
ด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั
ระดับความพึงพอใจ
3
3.5
4
ของมหาวิทยาลัย
ผู้รับบริการ
จํานวนข้ อร้ องเรี ยน
ต่อการให้ บริการ

ลดลง
ลดลง
ลดลง
ร้ อยละ 5 ร้ อยละ 5 ร้ อยละ 5

4

โครงการ
โครงการบริหารจัดการการให้ บริ การของมหาวิทยาลัยด้ วย
เทคโนโลยีดิจิทลั
 การจัดอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อนํามาใช้ ใน
การปฏิบตั ิงาน
 ดําเนินการบริหารจัดการเพื่อลดขันตอนโดยใช้
้
เทคโนโลยีดิจิทลั
 จัดให้ มีการนําเสนอผลงาน เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการเพื่อลดขันตอนในการปฎิ
้
บตั ิงานโดยใช้
ict มาช่วยในการปฏิบตั ิงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 การบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพ
เป้ าประสงค์
มีระบบสารเทศที่ครอบคลุมพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย และมีการ
เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้ อมูล ให้
สามารถใช้ งานร่วมกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของระบบ
สารสนเทศที่
ครอบคลุมพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

61

62

63

แผนงาน

โครงการ

80

90

100

จัดหา พัฒนา ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
วิชาการแก่สงั คม
โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม
 ระบบฐานข้ อมูลด้ านวัฒนธรรม
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนําเสนอ
ในห้ องแสดงผลงาน
 การเชื่อมข้ อมูลกับศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่ง
ประเทศไทย
โครงการจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจยั ของ
มหาวิทยาลัยให้ ครอบคลุมกระบวนการบริหาร
งานวิจยั ทังหมด
้
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
 HURIS

5

เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

61
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63

แผนงาน

โครงการ
 SUPREME
 ERP

มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

ร้ อยละของระบบ
สารสนเทศที่มีการ
เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้ อมูล

100

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ งานระบบ
สารสนเทศ

3

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหารต่อการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการ
ตัดสินใจ

100

100

โครงการจัดทําต้ นแบบเว็บไซต์
โครงการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ส่วนกลาง
โครงการพัฒนาระบบ Open data
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงข้ อมูลผ่าน Web Services

3.5

4

ผลักดัน การนําระบบ
สารสนเทศไปสนับสนุน
การปฏิบตั ิงาน

โครงการผลักดันการนําระบบสารสนเทศไป
สนับสนุนการปฏิบตั ิงาน

3.5

4

จัดหา พัฒนา ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ

โครงการจัดหาเครื่ องมือในการพัฒนาระบบ
Business Intelligent เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

6

เป้ าประสงค์

มีศนู ย์กลางทรัพยากรการเรี ยนรู้
แบบดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั

ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของตัวบ่งชี ้เชิง
ปริมาณตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สามารถ
ใช้ ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ
จํานวน digital object
ที่นําเข้ าสูร่ ะบบ
ห้ องสมุด
(digital object คือ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ห้ องสมุดที่ถกู แปลงให้
เป็ นข้ อมูล digital)
ค่าใช้ จ่ายต่อครัง้
(cost per use) ของ
การใช้ ฐานข้ อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จดั ซื ้อ

61

62

63

80

100

500
เล่ม

600
เล่ม

700
เล่ม

100
บาท/
ครัง้

80
บาท/
ครัง้

70
บาท/
ครัง้

7

แผนงาน

โครงการ

โครงการจัดทําต้ นแบบรายงานเพื่อสนับสนุนงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

จัดหาระบบฐานข้ อมูล โครงการแปลงทรัพยากรสารสนเทศห้ องสมุดให้
ดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการ เป็ นข้ อมูลดิจิทลั
เรี ยนการสอนและการ
วิจยั ให้ ครอบคลุมทุก
สาขาวิชา

โครงการพัฒนาระบบบริการทรัพยากรการเรี ยนรู้
แบบดิจิทลั

เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
จํานวนพื ้นที่เรี ยนรู้
(Learning Space)

ร้ อยละของรายวิชาที่
มีการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยมีการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทลั

61

62

63

แผนงาน

2 จุด

3 จุด

4 จุด

จัดการพื ้นที่และ
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การเรี ยนรู้และการวิจยั

50

75

100

8

โครงการ

โครงการปรับปรุงพื ้นที่การเรี ยนรู้

โครงการจัดเตรี ยมห้ อง Lab Digital เพื่อการ
วิจยั
ส่งเสริ มการจัดการเรี ยน โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบ Active
การสอนโดย
Learning
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี รูปแบบ
1. การจัดระบบพื ้นฐานต่าง ๆรองรับ เช่น
ดิจิทลั
ห้ องเรี ยน Active Learning , ห้ องเรี ยน
อัจฉริยะ และระบบ Internet
2. การจัดบริ การที่ปรึกษาแก่ผ้ สู อน
- ด้ านวิชาการ (การจัดการ/ออกแบบ
บทเรี ยน Online)
- ด้ านเทคนิค (การผลิตสื่อ การใช้ งาน)

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 การพัฒนานวัตกรรมการบริการสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยดิจทิ ลั
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
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แผนงาน

โครงการ

มีการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมเพื่อ
การบริ การ การเรี ยนการ
สอน การวิจยั การบริการ
วิชาการและการรับใช้
สังคม

จํานวนนวัตกรรมที่นํามาใช้
เพื่อการบริการ การเรี ยน
การสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการ และการรับ
ใช้ สงั คม

5 ชิ ้น

5 ชิ ้น

5 ชิ ้น

พัฒนาและประยุกต์ใช้
นวัตกรรมเพื่อให้ นิสติ
และบุคลากร ก้ าวทันกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั

โครงการจัดทําบัตร Smart Card สําหรับนิสติ และ
บุคลากร เพื่อเข้ าถึงทุกการบริ การ
โครงการพัฒนาระบบพิสจู น์ตวั ตนแบบ Biometric
ของนิสติ และบุคลากร
โครงการปรับปรุงระบบ Access Control สําหรับการ
เรี ยนการสอน
โครงการ Self service สําหรับนิสติ
โครงการจัดหาระบบลงเวลาปฏิบตั ิงานจากส่วนกลาง

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ นวัตกรรมเพื่อการ
บริการ การเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการ
และการรับใช้ สงั คม

3

3.5

4

9

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
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63

แผนงาน

ระบบเครื อข่ายและระบบ
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยมีความมัน่ คง
ปลอดภัย พร้ อมใช้ งานได้
ตลอดเวลา

ร้ อยละความพร้ อมใช้
งานของระบบ
เครื อข่ายและระบบ
สารสนเทศ

99

99

99.99

ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสํารองข้ อมูล
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย
พัฒนาการสํารองข้ อมูลสู่
Public Cloud
ปรับปรุงระบบเครื อข่าย
และเครื่ องคอมพิวเตอร์ แม่
ข่ายเพื่อรองรับการเป็ น
มหาวิทยาลัยดิจิทลั

โครงการปรับปรุ งระบบศูนย์ข้อมูลสํารอง
(Disaster Recovery Site)

ระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการข้ อมูลให้ มี
ความครบถ้ วนถูกต้ องและ
เป็ นปั จจุบนั
บริหารจัดการและ
ดําเนินการตามนโยบาย

โครงการทบทวนสิทธิการใช้ งานระบบสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย

10

โครงการ

โครงการสํารองข้ อมูลสู่ public cloud
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่ องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server)
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้ อมูล
(Storage)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรักษาความ
ปลอดภัย (Firewall)

เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

61

62

63

แผนงาน
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โครงการ

การรักษาความมัน่ คง
ปลอดภัยสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ไวรัส (Antivirus) เครื่ องแม่ข่าย

ส่งเสริ มการให้ ความรู้ และ
นโยบาย แก่ผ้ ใู ช้ ให้
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศ
จัดหาซอฟต์แวร์ การใช้ งาน
พื ้นฐานที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย

โครงการส่งเสริมการให้ ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ งาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ
ไวรัส (Antivirus) เครื่ องปฏิบตั ิการ

โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ ลขิ สิทธิ์สําหรับการเรี ยน
การสอนและการปฏิบตั ิงาน
 Microsoft Windows/Office
 Adobe
 SPSS

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 การพัฒนาสมรรถนะนิสิตและบุคลากรให้ ร้ ูเท่ าทันเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

61

62

63

แผนงาน

โครงการ

นิสติ และบุคลากรมี
สมรรถนะที่จําเป็ น
เพียงพอในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
สนับสนุนการเรี ยนรู้ และ
ปฏิบตั ิงาน อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม มี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน

ร้ อยละของนิสติ ที่มี
สมรรถนะที่จําเป็ นใน
การใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพื่อสนับสนุน
การเรี ยนรู้

80

90

100

มีระบบและกลไกในการ
ประเมินสมรรถนะนิสติ
ด้ านเทคโนโลยีดิจิทลั

โครงการศึกษาความต้ องการตลาดแรงงานเพื่อพัฒนา
บัณฑิตตามความต้ องการของตลาด
(จําแนกตามกลุม่ เช่น กลุม่ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ)
โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานสมรรถนะทางด้ าน ict
ของนิสติ

มีระบบพัฒนานิสติ ให้ มี
สมรรถนะด้ านเทคโนโลยี
ดิจิทลั ที่เพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

จัดให้ มีการอบรม ความรู้ความสามารถทางด้ าน ict
ของนิสติ (Classroom , Online)
จัดให้ มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ
สมรรถนะทางด้ าน ict (ก่อนและหลัง) ของนิสติ และ
เชื่อมโยงข้ อมูลไปยังระบบ (Classroom , Online)
แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุน
ความรู้ทางด้ าน ict ให้ แก่นิสติ และบุคลากร

12

เป้ าประสงค์

ตัวชีว้ ัด
ร้ อยละของบุคลากรที่
มีสมรรถนะที่จําเป็ น
ในการใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิงาน

61

80

62

90

63

100

แผนงาน

โครงการ

มีระบบและกลไกในการ
ประเมินสมรรถนะ
บุคลากรด้ านเทคโนโลยี
ดิจิทลั
มีระบบพัฒนาบุคลากร
ให้ มีสมรรถนะด้ าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่เพิ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง

โครงการจัดทํากรอบมาตรฐานสมรรถนะทางด้ าน ict
ของบุคลากร

มีระบบและกลไกในการ
จัดการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

13

จัดให้ มีการอบรม ความรู้ความสามารถทางด้ าน ict
ของบุคลากร (Classroom , Online)
จัดให้ มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ
สมรรถนะทางด้ าน ict (ก่อนและหลัง) ของบุคลากร
และเชื่อมโยงข้ อมูลไปยังระบบ (Classroom , Online)
โครงการจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

