สารบัญ
บทสรุปผูบริหาร
กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ปรัชญา
วิสัยทัศน
พันธกิจ
คานิยมองคการ
อัตลักษณ
เอกลักษณ
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงคการพัฒนา
ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใน ป พ.ศ.2560
ผังแสดงความสัมพันธของนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัด และมหาวิทยาลัย
ผังแสดงความสัมพันธของวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
ความเชื่อมโยงระหวางพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร
และเปาประสงคของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ความเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตใหมีความรู คูคุณธรรม และเชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคณาจารยและบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนางานวิจัย และงานสรางสรรคใหเปนที่ยอมรับของสังคมและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริการวิชาการสูทองถิ่นเพื่อความเขมแข็งของชุมชน และสืบสาน
ตามแนวพระราชดำริ
แผนปฏิบัตกิ ารประจำป พ.ศ. 2560 (ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย
แผนกลยุทธ โครงการ งบประมาณ)

หนา
(1)
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
5
6
8
10
11
13
16
18
20

กรอบทิศทางการพัฒนา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา (Philosophy)
“แหลงสารสนเทศ สนับสนุนการบริการเทคโนโลยี เพื่อชุมชน ทองถิ่น”

วิสัยทัศน (Vision)
นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University

พันธกิจ (Mission)
1. สนับ สนุ น การจั ด การศึก ษาของมหาวิท ยาลั ย จัด หาทรั พ ยากรสารสนเทศทุ ก รู ป แบบให
สอดคลองกับ การเรียนการสอนใหมีป ระสิทธิภาพ คุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0
2. สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิผล ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และระบบเครือขายการ
สื่อสารขอมูลเพื่อพัฒนาความรูที่ยั่งยืน
4. สนับสนุนการใหบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ ถายทอดความรูเทคโนโลยีสูชุมชน ทองถิ่น
5. จัดทำฐานขอมูลทองถิ่นตอบสนองความตองการของชุมชนตามศาสตรพระราชา

คานิยมองคกร (Core Values)
POWER
P (PROACTIVE)
O (OWNERSHIP)
W (WE ARE FAMILY)
E (EXCELLENT SERVICES)
R (RELATION)

การทำงานเชิงรุก
ความรูสึกเปนเจาขององคกร
เปนครอบครัวเดียวกัน
การบริการที่เปนเลิศ
สรางความสัมพันธท้งั ภายในและภายนอกหนวยงาน

อัตลักษณ (Identity)
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร “จิตอาสา ใฝรู สูงาน”

เอกลักษณ (Uniqueness)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เนน
การดำเนินการ 2 เรื่อง คือ 1) บริการงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) บริการดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ ภายใตคำวา “บริการคืองาน และความสุข”

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร ท ี ่ 1 พั ฒ นาและให บ ริ ก ารระบบสารสนเทศเพื ่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (Digital Administration)
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร ที ่ 2 พัฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล ให ค รอบคลุ ม มี เสถี ย รภาพ และมี
ประสิทธิภาพ (Digital Infrastructure)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสนับสนุน การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (Digital Learning)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใหมีความ
พรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Digital Training Center)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Knowledge Center)

เปาประสงค
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจของผูบริหาร
2. มีโครงสรางพื้นฐานดิจิตอบที่ครอบคลุม ที่มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ
3. มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชในการสนับสนุนการเรียนรู
4. บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปรับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ใหมีความรูดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
5. มีศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรมดิจิตอล

กลยุทธ
1. จัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. สนับสนุนการจัดหาระบบสารสนเทศสาหรับผูบ ริหาร (EIS)
3. หนวยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล
4. พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (RRU Mobile Application)
7. จัดทำศูนยขอมูลทีไ่ ดมาตรฐาน : Data Center
8. ขยายพื้นที่การใหบริการ Internet (อินเทอรเน็ต) และ Wireless Lan (เครือขายไรสาย)
ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ
12. พัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรูภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. พัฒนาการบริการหองสมุดใหเปนหองสมุดดิจิตอล
17. จัดทำหองฝกอบรมที่ทันสมัย
22. พัฒนาเว็บไซตและโมบายแอพลิเคชั่นใหมีทันสมัย และรองรับการใชงานไดทุกเครือขาย

ทิศทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป พ.ศ. 2563
1. พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนแหลงเรียนรู ที่มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกครบถวน
2. พัฒนาภูมิทัศนภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนแหลงสนับสนุนการ
เรียนการสอน การบริหารงาน โดยจัดพื้นที่ใหสามารถใชงานรวมกันของทุกหนวยงานภายใน อันไดแก หอง
ประชุมกลุมยอย และหองประชุมกลุมใหญ เปนตน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหครอบคลุมพื้นที่การใชงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร เมือง และบางคลา

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
(Digital Administration)
เปาประสงค
มี ร ะบบสารสนเทศเพื ่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห าร และการตั ด สิ น ใจของผู  บ ริ หาร
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
2. ผลการวิจัยที่ตีพิมพ
3. จำนวนโมบายแอพพลิเคชั่น
4. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ

หนวยนับ
คะแนน
บทความ
ชิ้น
คะแนน

เปาหมาย
3.50
1
1
3.50

กลยุทธที่
1.1 พั ฒนาแผนแม บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารของมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ราช
นครินทร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2562 – 2565
1.2 พั ฒนาระบบสารสนเทศสำหรับ ผู บ ริห าร (Executive Information System: EIS) เพื่ อ
สนับสนุนขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร
1.3 นำเทคโนโลยีการประมวลผลขอมูลนาดใหญ (Big data analytics) มาใชสนับสนุนในการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจของผูบริหาร
1.4 จัดตั้งหนวยงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิตอล เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับ
สนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
1.5 พั ฒ นาโมบายแอพพลิ เ คชั ่ น (RRU Mobile Application) เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห าร
มหาวิทยาลัย
1.6 พัฒนาระบบ Student Assistant เพื่อชวยเหลือนักศึกษาในดานตางๆ
1.7 พัฒนาระบบการบริหารโดยใชหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1.8 พัฒนาระบบสารสนเทศใหเอื้อตอการเรียนการสอน การบริหาร และการตัดสินใจ
1.9 ขับเคลื่อนอันดับมหาวิทยาลัยดวยวิธีการของ Webometrics
แนวปฏิบัติ
1. ประชุม อบรม สัมมนานักวิชาการคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ระยะ 4 ป พ.ศ. 2562 – 2565
2. วิเคราะห และจัดหาระบบสารสนเทศสำหรับผูบริหาร (Executive Information System:
EIS)

3. พั ฒ นาโมบายแอพพลิ เ คชั ่ น (RRU Mobile Application) เพื ่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห าร
มหาวิทยาลัย โดยนักวิชาการคอมพิวเตอรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลใหครอบคลุม มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ
(Digital Infrastructure)
เปาประสงค
มีโครงสรางพื้นฐานดิจิตอลที่ครอบคลุม ที่มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
2. จำนวนเครือขายไรสาย

หนวยนับ
คะแนน
ตัว

เปาหมาย
3.5
50

กลยุทธที่
2.1
2.2
ตองการใชงาน
2.3
2.4
ใหบริการ

พัฒนาหองศูนยขอมูลกลาง (Data Center) ใหมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
พัฒนาอิน เทอรเน็ตใหครอบคลุม มี เสถี ยรภาพ ประสิ ทธิภาพ และเพี ยงพอต อความ
พัฒนาเครือขายไรสายใหครอบคลุม มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ
พั ฒนาความร วมมือ และเครือ ข า ยด า นสารสนเทศ เพื ่ อ สร า งความหลากหลายในการ

แนวปฏิบัติ
1. สอบถามความตองการใชงานอินเทอรเน็ต
2. สรางเครือขายความรวมมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศกับหนวยงานเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พั ฒ นาและสง เสริม การใช เ ทคโนโลยี ด ิ จ ิ ตอลเพื ่ อ สนั บ สนุ น การเรี ยนรู  ใ น
ศตวรรษที่ 21 (Digital Learning)
เปาประสงค
มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชในการสนับสนุนการเรียนรู
ตัวชี้วัด
1. จำนวนฐานขอมูลสารสนเทศออนไลนทที่ ันสมัย สามารถเขาถึงได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหา
3. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ
4. จำนวนเอกสารจัดเก็บรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
5. ระบบหองสมุดอัตโนมัติ

หนวยนับ
ฐานขอมูล

เปาหมาย
2

รอยละ
คะแนน
ชื่อเรื่อง
ระบบ

80
3.50
100
1

กลยุทธที่
3.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบฉบับพิมพออนไลน เพื่อใหสอดคลอง และเพียงพอ
ตอความตองการเปนไปตามมาตรฐานของหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
3.2 พัฒนาสภาพแวดลอมการเรียนรู สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21
3.3 พั ฒนาห อ งสมุ ดดิจ ิตอล ที่ป ระกอบไปด วยเอกสารอิเล็ ก ทรอนิ ก ส ผลงานวิช าการของ
คณาจารย และจัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.4 พัฒนาระบบประชาสัมพันธใหเขาถึงผูใชบริการ อยางทั่วถึงและหลายชองทาง
3.5 สรางเครือขายความรวมมือแหลงสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศ
แนวปฏิบัติ
1. สอบถามความตองการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหตรงความตองการของรายวิชาที่เปดสอน
ในภาคเรียนนั้นๆ
2. สรางเครือขายความรวมมือแหลงสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศระหวางหนวยงาน
ภายในประเทศ
3. จัดหาระบบหองสมุดอัตโนมัติทดแทนระบบเดิม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใหมีความพรอม
ด า นเทคโนโลยี ด ิ จิ ท ั ล เพื ่อ รองรับ ระเบี ยงเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
(Digital Training Center)
เปาประสงค
บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปรับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหมีความรู
ดานดิจิทัล รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัด
1. จำนวนศูนยฝกอบรม
2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ
3. จำนวนความรวมมือกับหนวยงาน
4. ความพึงพอใจในการสอนมาตรฐานวิชาชีพดานไอที

หนวยนับ
ศูนย
คะแนน
หนวยงาน
รอยละ

เปาหมาย
1
3.5
1
95

กลยุทธที่
4.1 จัดตั้งศูนยฝกอบรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัล
4.2 พัฒนาหองฝกอบรมที่ทันสมัยเพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูใหแกชุมชน และทองถิ่น
4.3 สรางความรวมมือกับบริษัทเอกชนและมหาวิทยาลัยชั้นนำ
4.4 พัฒนาศูนยสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
แนวปฏิบัติ
1. จัดหาสถานที่จัดตั้งศูนยสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
2. สนับสนุนใหบุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัล
3. สรางเครือข ายความรวมมื อกับบริษัท เอกชน และมหาวิ ทยาลัย ชั้ นนำในการพั ฒนาการ
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่ นโดยใชนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Knowledge Center)
เปาประสงค
มีศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรมดิจิทัล
ตัวชี้วัด
1. ฐานขอมูลการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรม
ดิจิทัล
2. จำนวนเครือขาย ระบบฐานขอมูล

หนวยนับ
ฐานขอมูล

เปาหมาย
1

ระบบ

1

กลยุทธที่
5.1 พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใชอยางสรางสรรค
5.2 พัฒนาเว็บ ไซตและโมบาลแอพลิเคชั่น ที่น ำเทคโนโลยีดานคิวอารโคด (QR Code) และ
ความเปนจริเสมือน (Augmented Reality: AR) มาประยุกตใช
แนวปฏิบัติ
1. ประสานงานกับศูนยศิลปะ วัฒ นธรรม และทองถิ่นในการสนับสนุนการพัฒนาศูนยการ
เรียนรูวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชอยางสรางสรรค
2. ดำเนินการพัฒ นาเว็บไซตและโมบาลแอพลิเคชั่ น ที ่น ำเทคโนโลยี ดา นคิ วอารโ ค ด (QR
Code) และความเปนจริเสมือน (Augmented Reality: AR) มาประยุกตใช

ผังแสดงความสัมพันธของวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงค
วิสยั ทัศน (Vision)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปนแหลงสารสนเทศ พรอมใหบริการเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพื่อตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย ชุมชน ทองถิ่น

(Strategic Issue)

พัฒนาและใหบริการระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารมหาวิทยาลัย
(Digital Administration)

พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดิจิตอลใหครอบคลุม มี
เสถียรภาพ และมี
ประสิทธิภาพ (Digital
Infrastructure)

เปาประสงค
- ประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร

มีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร และ
การตัดสินใจของผูบริหาร

มีโครงสรางพื้นฐานดิจิตอบ
ที่ครอบคลุม ที่มีเสถียรภาพ
และมีประสิทธิภาพ

คุณภาพการบริการ

พัฒนาและสงเสริมการใช
เทคโนโลยีดิจติ อลเพื่อ
สนับสนุน การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 (Digital
Learning)

พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากร
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป ใหมีความ
พรอมดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อรองรับ
ระเบียง เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
(Digital Training
Center)

พัฒนาศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรม ภูมปิ ญญา
ทองถิ่นโดยใช
นวัตกรรมดิจิตอล
(Digital Knowledge
Center)

มีการนำเทคโนโลยี
ดิจิตอลมาใชในการ
สนับสนุนการเรียนรู

บุคลากร นักศึกษา
และบุคคลทั่วไปรับ
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพ ใหมีความรู
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล
รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก

มีศูนยการเรียนรู
วัฒนธรรม ภูมิปญ
 ญา
ทองถิ่นโดยใชนวัตกรรม
ดิจิตอล

มีแหลงสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ประสิทธิภาพ การ
ปฏิบตั กิ าร

เปนองคกรที่ใหบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
เปนแหลงเรียนรู ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถวน

การพัฒนาองคกร

พัฒนาภูมิทัศนภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปนแหลงสนับสนุน
การเรียนการสอน การบริหารงาน โดยจัดพื้นที่ใหสามารถใชงานรวมกันของทุกหนวยงาน

ความเชือ่ มโยงระหวางพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา พันธกิจมหาวิทยาลัย กับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ของหนวยงาน
วิสยั ทัศน (Vision) : แหลงสารสนเทศ พรอมใหบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความตองการของมหาวิทยาลัย ชุมชน ทองถิ่น
พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
1. การจัดการเรียนการ
สอน

2. การวิจยั

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจหนวยงาน
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน
(Strategic Issue)

เปาประสงคหนวยงาน
(Goal)

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคณ
ุ ธรรม
เชี่ยวชาญในศาสตรและภูมปิ ญญา
ทองถิ่นภาคตะวันออกตอบสนอง
ความตองการของสังคม และการ
พัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 รวมทั้งเสริมสรางความ
เขมแข็งของวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
2. สรางงานวิจัยและนวัตกรรมบน
ฐานทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบใหสอดคลอง
กับการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ คุณภาพ เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0

พัฒนาและใหบริการระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน การ
บริหารมหาวิทยาลัย (Digital
Administration)

มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหาร และการตัดสินใจของ
ผูบริหาร

3. สนับสนุนการวิจยั และนวัตกรรม
โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และ
ระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลที่
ทันสมัย เพื่อพัฒนาความรูที่ยั่งยืน

พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใหมี
ความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อรองรับระเบียง เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Digital
Training Center)

บุคลากร นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปรับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพ ใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา
3. การบริการทางวิชาการ

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
วัฒนธรรม

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจหนวยงาน
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตรหนวยงาน
(Strategic Issue)

เปาประสงคหนวยงาน
(Goal)

3. พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีสู
ทองถิ่นตอบสนองความตองการของ
ชุมชน และทองถิ่นตามศาสตร
พระราชา ใหชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ตอเนื่องและยั่งยืน
4. บริการวิชาการ และประสาน
ความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษา ชุมชน องคการทั้ง
ในและตางประเทศเพื่อการพัฒนาภูมิ
ปญญาทองถิ่นแหงภาคตะวันออก
ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำ
ศาสนา และนักการเมืองทองถิ่น
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

2. สนับสนุนการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิผ์ ล ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ทันสมัยเพียงพอ และมี
ประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนการใหบริการวิชาการ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาค
ตะวันออก โดยการบริการทรัพยากร
สารสนเทศ ถายทอดความรู
เทคโนโลยีสูชุมชน ทองถิ่น

พัฒนาและสงเสริมการใช
เทคโนโลยีดิจติ อลเพื่อสนับสนุน
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21
(Digital Learning)

บุคลากร นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไปรับการพัฒนาและเพิม่
ศักยภาพ ใหมีความรูดาน
เทคโนโลยีดิจิทลั รองรับระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
มีโครงสรางพื้นฐานดิจิตอลที่
ครอบคลุม ที่มีเสถียรภาพ และมี
ประสิทธิภาพ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิตอล
ใหครอบคลุม มีเสถียรภาพ และ
มีประสิทธิภาพ (Digital
Infrastructure)

5. จัดทำฐานขอมูลทองถิ่นตอบสนอง พัฒนาศูนยการเรียนรูวฒ
ั นธรรม
ความตองการของชุมชนตามศาสตร ภูมปิ ญญาทองถิ่นโดยใช
พระราชา
นวัตกรรมดิจิตอล (Digital
Knowledge Center)

มีศูนยการเรียนรูวฒ
ั นธรรม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรม
ดิจิตอล

แผนปฏิบตั กิ าร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบาย / พันธกิจ / ยุทธศาสตร / เปาประสงค / ตัวชี้วัด / กลยุทธ / โครงการ / ผูร บั ผิดชอบ / งบประมาณ
วิสยั ทัศน
พันธกิจ

นำเทคโนโลยีดิจติ อลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University
สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบใหสอดคลองกับการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ คุณภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารมหาวิทยาลัย (Digital Administration)
ยุทธศาสตรที่ ม. 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0
(งบประมาณแผนดิน 12,504,000.00 บาท / งบประมาณเงินรายได 4,211,500.00 บาท)
เปาหมาย
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ
โครงการ (ตามแผน ม.)
โครงการ/กิจกรรม
ผูร ับผิดชอบ
งบประมาณ
ป 63
เปาประสงค 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจของผูบริหาร
รอยละความพึงพอใจของ
รอยละ 95 พัฒนาระบบหารบริหารโดยใช
พัฒนางานตามหลักธรรม โครงการคาใชจายในงานวิทยบริการ
รองผูอำนวยการวิทย งบประมาณเงิน
ผูใชบริการ
หลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาภิบาล
- จัดหาหนังสือวิชาการ
บริการ
แผนดิน
- จัดหาหนังสือพิมพ/วารสาร
300,000.00
รอยละของการปรับปรุงระบบ รอยละ 90 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ โครงการจัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
รองฯ เทคโนโลยี
งบประมาณเงิน
แลวเสร็จตามกำหนดเวลา
เพื่อการบริหารจัดการใหมี
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี และเครือขายสนับสนุนการเรียนการ
สารสนเทศฯ
แผนดิน
ประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก ประสิทธิภาพและ
สอน
12,204,000.00
หนวยงาน
ครอบคลุมทุกหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการคาใชจายในงานเทคโนโลยี
รองฯ เทคโนโลยี
งบประมาณเงิน
ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศฯ
รายได
และเชื่อมโยงกับ
- บำรุงรักษาระบบสารบรรณ
2,312,500.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
อิเล็กทรอนิกส
นครินทร บางคลา
- บำรุงรักษา
รอยละความสำเร็จตาม
รอยละ 95 พัฒนาระบบบริหารสูประเทศไทย โครงการบริหารงานตาม โครงการคาใชจายในการบริหารสำนัก
รองฯ บริหารงาน
งบประมาณเงิน
วัตถุประสงคของโครงการ
4.0 ตามศาสตรพระราชา
หลักธรรมาภิบาล
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั่วไป
รายได

ตัวชีว้ ัด

เปาหมาย
ป 63

กลยุทธ

โครงการ (ตามแผน ม.)

โครงการ/กิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
ปละ 3 ครั้ง
- สนับสนุนการประชุม อบรม
สัมมนาของผูบริหารสำนัก
- คาวัสดุสำหรับการปฏิบัติงาน
- คาครุภัณฑในการปฏิบัติงาน

ผูร ับผิดชอบ

งบประมาณ
1,899,000

วิสยั ทัศน
นำเทคโนโลยีดิจติ อลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University
พันธกิจ
สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหสัมฤทธิผ์ ล ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจทิ ลั ใหครอบคลุม มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ (Digital Infrastructure)
ยุทธศาสตรที่ ม. 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0
(งบประมาณแผนดิน 2,166,600.00 บาท/งบประมาณรายได 20,868,000.00)
เปาหมาย
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ
โครงการ (ตามแผน ม.)
โครงการ/กิจกรรม
ป 62
เปาประสงค 1 มีโครงสรางพื้นฐานดิจทิ ัลที่ครอบคลุม ที่มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ
จำนวนครั้งของการเกิด
ไมเกิน 5 ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ปองกัน ปรับปรุงและพัฒนาระบบ โครงการบริการสาธารณูปโภค
Downtime ของระบบ
ครั้ง/ป ระบบเครือขายหลักอยางตอเนื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี - คาเชาวงจรความเร็วสูง
เครือขายหลัก
ประสิทธิภาพและ
คะแนนประเมินผลการปฏิบัติ
3.50
พัฒนาหองศูนยขอมูลกลาง (Data ครอบคลุมทุกหนวยงาน โครงการจัดทำหองขอมูลมหาวิทยาลัย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฏราชนครินทร (RRU Data
ตามชการตามคำรับรอง
Center) ใหมีประสิทธิภาพและ
ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา Center)
เสถียรภาพ
และเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร บางคลา

ผูร ับผิดชอบ

งบประมาณ

รองผูอำนวยการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งบประมาณเงิน
แผนดิน
2,166,600.00
งบประมาณเงิน
รายได
20,868,000.00

รองฯ เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

วิสยั ทัศน
นำเทคโนโลยีดิจติ อลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University
พันธกิจ
สนับสนุนการวิจัย และนวัตกรรม โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และระบบเครือขายการสื่อสารขอมูลเพื่อพัฒนาความรูที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อสนับสนุน การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (Digital Learning)
ยุทธศาสตรที่ ม. 1 พัฒนาและใหบริการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (Digital Administration)
(งบประมาณเงินรายได 82,360.00 บาท)
เปาหมาย
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ
โครงการ (ตามแผน ม.)
โครงการ/กิจกรรม
ป 62
เปาประสงค 1 มีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใชในการสนับสนุนการเรียนรู
รอยละความพึงพอใจของ
รอยละ 95 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศใน
โครงการสงเสริมการจัด โครงการโครงการปรับปรุงภูมิทัศนเพิ่ม
ผูใชบริการ
รูปแบบฉบับพิมพออไลน เพื่อให กิจกรรมการใชประโยชน พื้นที่ศึกษาเรียนรู
สอดคลองละเพียงพอตอความ
ของบางคลาอยางคุมคา
ตองการเปนไปตามมาตรฐานของ
หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา
จำนวนเอกสารรูปแบบ
100
พัฒนาหองสมุดดิจิตอลที่
โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส
ชื่อเรื่อง ประกอบดวยเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสฉบับเต็ม (ThaiLIS
อิเล็กทรอนิกส ผลงานวิชาการของ
Digital Collection TDC)
คณาจารย และจัดหาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุน
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21

ผูร ับผิดชอบ

งบประมาณ

รองฯ วิทยบริการ

57,360.00

รองฯ วิทยบริการ

25,000.00

วิสยั ทัศน
นำเทคโนโลยีดิจติ อลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University
พันธกิจ
สนับสนุนการใหบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออก โดยการบริการทรัพยากรสารสนเทศ ถายทอดความรูเ ทคโนโลยีสูชุมชน ทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใหมีความพรอมดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรองรับระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Digital Training Center)
ยุทธศาสตรที่ ม. 6 การพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับเชิงรุกเพื่อสรางความผูกพันกับมหาวิทยาลัย
(งบประมาณเงินรายได 126,000.00 บาท)
เปาหมาย
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ
โครงการ (ตามแผน ม.)
โครงการ/กิจกรรม
ผูร บั ผิดชอบ
งบประมาณ
ป 62
เปาประสงค บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปรับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ใหมีความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
จำนวนหนวยงานภายในที่เปน 1 หนวย
สรางเครือขายการพัฒนาชุมชน
โครงการสรางความ
งบประมาณเงิน
เครือขายในการพัฒนาชุมชน
รวมมือเพื่อพัฒนาแหลง โครงการบริการวิชาการเพื่อถายทอด
รองฯ บริหารงาน
รายได
เรียนรูและแหลงฝก
เทคโนโลยีและความรูสูทองถิ่น
ทั่วไป
67,000.00
ประสบการวิชาชีพ
สรางวัฒนธรรมองคการ
โครงการแลกเปลี่ยน
โครงการสงเสริมการเรียนรู: การ
รองฯ บริหารงาน
งบประมาณเงิน
บุคลากรสายสนับสนุนไดรับ
เรียนรูระหวางหนวยงาน สงเสริมการอานและทักษะการสืบคน
วิทยบริการ
รายได
การพัฒนา
10,000.00
26 คน
พัฒนาบุคลากรใหมี
โครงการบริการงานดานวิชาการ
รองฯ บริหารงาน
49,000.000
ความกาวหนาในสายงาน สนับสนุนภาระกิจสำนักวิทยบริการ
ทั่วไป
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสยั ทัศน นำเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมมาพัฒนาองคกร สูการเปน Smart University
พันธกิจ
จัดทำฐานขอมูลทองถิ่นตอบสนองความตองการของชุมชนตามศาสตรพระราชา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นโดยใช นวัตกรรมดิจิตอล (Digital Knowledge Center)
ยุทธศาสตรที่ ม. 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูประเทศไทย 4.0
(งบประมาณ.......................... บาท)
เปาหมาย
ตัวชีว้ ัด
กลยุทธ
โครงการ (ตามแผน ม.)
โครงการ/กิจกรรม
ป 62
เปาประสงค มีศูนยการเรียนรูวฒ
ั นธรรม ภูมปิ ญญาทองถิ่นโดยใชนวัตกรรมดิจิตอล
จำนวนฐานขอมูลที่เชื่อมโยง
1
พัฒนาศูนยการเรียนรูวัฒนธรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบ โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูลและ
ศูนยกลางการเรียนรูดาน
และภูมิปญญาทองถิ่น ที่มีการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศใหมี นิทรรศการศูนยกลางการเรียนรูดาน
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช
ประสิทธิภาพและ
ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ทองถิ่น
อยางสรางสรรค
ครอบคลุมทุกหนวยงาน และงานวิจัยของภาคตะวันออก
จำนวนเครือขายระบบ
1
พัฒนาเว็บไซตและโมบายแอพลิ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูดาน
ฐานขอมูล
เคชั่นที่นำเทคโนโลยีดานคิวอาร ราชนครินทร ฉะเชิงเทรา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดวย
และเชื่อมโยงกับ
โคด (QR Code) และความเปน
คิวอารโคด (QR Code) และความเปน

ผูร บั ผิดชอบ

งบประมาณ

ผูอำนวยการ

0.00

ผูอำนวยการ

0.00

จริงเสมือน (Augmented
Reality: AR) มาประยุกตใช

มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร บางคลา

จริงเสมือน (Augmented Reality: AR)
มาประยุกตใช

