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1) ประเด็นยุทธศาสตร       พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ  สรางและพัฒนา ICT Infrastructure 
3) โครงการ  An1) จัดหาหนังสือและSoftware 
4 ) รหัสในระบบ KKU-MIS 120329 
5 ) รหัสกลยุทธและโครงการหลัก D3S4a : 000 
6 ) ผูรับผิดชอบโครงการ นายอุกฤษฏ  เขื่อนแกว 
โครงการพัฒนาบุคลากร ไดจัดเปนชุดโครงการยอยดังตอไปนี้   

โครงการยอย รหัสโครงการ งป.แผนดิน งป.เงินรายได ผูรับผิดชอบ 
An1.1  โครงการจัดหาหนังสือ D3S4a : 021 70,000 - นายวัชรินทร  รุงวิริยะวณิช 
An1.2  โครงการจัดหา Software D3S4a : 022 - 50,000 นายวัชรินทร  รุงวิริยะวณิช 

รวม  70,000 50,000  
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1) ประเด็นยุทธศาสตร       พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ  สรางและพัฒนา ICT Infrastructure 
3) โครงการ  An1) จัดหาหนังสือและSoftware 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS      120329 
5) โครงการยอย  An1.1) จัดหาหนังสือ 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย   D3S4a : 021 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรินทร รุงวิริยะวณิช   
8) หลักการและเหตุผล  
  ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชากรของมหาวิทยาลัยที่ประกอบดวย อาจารย ขาราชการ นักศึกษา และตลอดจนบุคลากรอื่นๆ  โดยใหบริการในดานการ
ถายทอดความรูทางวิชาการและเทคนิค การใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรจึง
จําเปนตองไดรับความรูและฝกฝนทดลองการใชงานเทคโนโลยีและซอฟตแวรที่ทันสมัย เพื่อเสริมสรางองคความรูและทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากยิ่งขึ้น  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว กลุมภารกิจชอฟตแวรฯ จึงไดจัดโครงการจัดหาหนังสือ ดังรายละเอียดของการ
ดําเนินงานตอไปนี้  
9) วัตถุประสงค  
  1. เพื่อจัดหาหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอรทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  

2. เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรไดมีความรู ทักษะและประสบการณในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น 
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของการจัดหา  
  เปาหมาย ระดับ “ดี” ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง    - 
2 = พอใช มีการจัดหาหนังสือตามประเภทดังนี้  Database , Programming 

Language,  
3 = ดี มีการจัดหาหนังสือตามประเภทดังนี้  Database , Programming 

Language, Network , OS, สถิติ 
4 = ดีเยี่ยม บุคลากรที่มีการใชประโยชนจากหนังสือ รอยละ 80 - 90  
5 = ดีเลิศ บุคลากรที่มีการใชประโยชนจากหนังสือ รอยละ  90  ขึ้นไป  

 
11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 สามารถใหการสนับสนุนบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรใหมีความรู ทักษะ และประสบการณดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหบุคลากรเหลานี้สามารถถายทอด ใหคําปรึกษา และพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งจะสงผลให
ผูรับบริการไดรับบริการที่รวดเร็ว และตรงตามวัตถุประสงคดียิ่งขึ้น   
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12) การดําเนินงาน 
มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  

2550 2551 
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
1. สํารวจความตองการ             
2. สงรายชื่อหนังสือใหรอง
ผูอํานวยการฯ 

            

3. ดําเนินการจัดหา             
 
13) งบประมาณดําเนินการ: 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน 70,000 บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน     - บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 70,000     บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินรายได  จํานวนเงิน 70,000 บาท 

2550 2551 
แผนการใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
 คาวัสดุ  จํานวน 70,000 บาท   
   1)หนังสือคอมพิวเตอร 

   35,000    35,000     

 
15) การประเมินผล  

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบสํารวจ, แบบบันทึก  
 3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน  
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ 
     เปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1) ประเด็นยุทธศาสตร       พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ  สรางและพัฒนา ICT Infrastructure 
3) โครงการ  An1) จัดหาหนังสือ และSoftware 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS      120329 
5) โครงการยอย  An1.2) จัดหา Software 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S4a : 022 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรินทร รุงวิริยะวณิช   
8) หลักการและเหตุผล  
  การพัฒนางานดานสารสนเทศนั้น บุคลากรจําเปนที่จะตองมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห วางแผน 
ออกแบบสารสนเทศที่ตอบสนองและครอบคลุมความตองการของบุคลากรในระดับตางๆ ขององคกร     

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  กลุมภารกิจชอฟตแวรฯ  จึงไดจัดโครงการจัดหา Software ดังรายละเอียดของการ
ดําเนินงานตอไปนี้  
9) วัตถุประสงค  
  1. เพื่อจัดหา Software (โปรแกรมคอมพิวเตอร) สําหรับใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางานดานสารสนเทศ   
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

ตัวชี้วัดที่ 1  Software (โปรแกรมคอมพิวเตอร) ที่สามาถรจัดหาได  
  เปาหมาย  จํานวน 2 ระบบ ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปนี้ 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง    
2 = พอใช 1 ระบบ 
3 = ดี 2 ระบบ 
4 = ดีเยี่ยม 3 ระบบ 
5 = ดีเลิศ 4 ระบบ 

 
11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ศูนยฯ มีเครื่องมือดาน Software (โปรแกรมคอมพิวเตอร) ที่มีประสิทธิภาพ และทําใหบุคลากรสามารถพัฒนางาน
ดานสารสนเทศไดมากขึ้นและมีความรวดเร็วขึ้น และตอบสนองความตองการของบุคลากรในระดับตางๆ ขององคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   และสงผลดีตอภาพลักษณดานการใหบริการของศูนยฯ  
12) การดําเนินงาน 

มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  
2550 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
1. สํารวจความตองการ             
2. สงรายชื่อหนังสือใหรองผูอํานวยการฯ             
3. ดําเนินการจัดหา             
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13) งบประมาณดําเนินการ: 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน      -  บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน 350,000  บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 350,000   บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินแผนดิน  จํานวนเงิน 350,000  บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

ครุภัณฑ  จํานวน 350,000 บาท   
(1) Software (โปรแกรม

คอมพิวเตอร)  
             - เว็บ eMeeting (Web 
Application) 
           -ระบบการรับสงหนังสือ
เล็กทรอนิกส  (Web Application) 
          - ระบบการบันทึกและ
คนหาสถานทีฝกงานและสหกิจ
ศึกษา (Web Application) 
        - ระบบจองหองคอมพิวเตอร
และหองประชุม (Web 
Application) 

 
 

350,000 

       

 
15) การประเมินผล  

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบสํารวจ, แบบบันทึก  
 3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน  
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ 
     เปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนา Data Warehouse  
3) โครงการ  An2 ) โครงการสนับสนุนการดูแลและบํารุงรักษาระบบ KKUFMIS  
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) รหัสกลยุทธและโครงการหลัก    D3S4b : 001 
6) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรินทร รุงวิริยะวณิช นายสฤษดิ์ เรืองธรรม นางอรฤดี เธียรสุภรพงษ  
  นายอุกฤษฏ เขื่อนแกว นายจักรพงษ ไชยวงษ นายพัชรวิทย โตภาคงาม 
7) หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดนําระบบสารสนเทศดานการเงิน พัสดุและบัญชีสามมิติ ขณะนี้ไดสิ้นสุดสัญญาการ
รับประกันการดูแลรักษา ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยจะตองดูแลรักษา พัฒนาสารสนเทศ ตามกระบวนการตางๆ ตอไปดวยตนเอง  
ศูนยคอมพิวเตอร ไดจัดสรรบุคลากรรวมดําเนินการในโครงการนี้มาตั้งแตเริ่มตนและอยางตอเนื่องทุกขั้นตอน และไดรับ
มอบหมายใหดูแลตอไป  รวมทั้งบริหารจัดการระบบฐานขอมูลและระบบปฏิบัติการใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดโครงการสนับสนุนเพื่อการ ดูแลและบํารุงรักษาระบบ KKUFMIS มี
รายละเอียดของการดําเนินงานตอไปนี้  
8) วัตถุประสงค  
  1. เพื่อสนับสนุนดูแลและบํารุงรักษาระบบ KKUFMIS 
9) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย  

ตัวชี้วัดที่ 1  ประสิทธิภาพในดานกระบวนการดูแลและบํารุงรักษา  
  เปาหมาย ระดับ “ดี” ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง    
2 = พอใช มีการอบรมผูใชงาน 
3 = ดี มีการกําหนดกระบวนการดูแลและบํารุงรักษาอยางเปนระบบครบ

วงจร พรอมทั้งแกไขไดอยางรวดเร็ว และมีผลกระทบตอ
ผูปฏิบัติงานนอยที่สุด  

4 = ดีเยี่ยม มีการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบ โดยมีระบบ  Support  
ของ  Oracle  และมีระบบสํารองขอมูล ( Backup )อยางพอเพียง 

5 = ดีเลิศ มีการกําหนดแนวทางปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบบไวอยาง
ชัดเจน 

 
10) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ทําใหการดูแลรักษาและพัฒนาระบบKKUFMIS ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 2. มีขอมูลที่จะเชื่อมโยงฐานขอมูลระบบบูรณาการมหาวิทยาลัยขอนแกน 
11) การดําเนินงาน 

มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  
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2550 2551 
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
1. สํารวจสภาพและปญหา             
2. กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับการดูแล
และบํารุงรักษา ( แผนปฏิบัติงาน)  

            

3. ดําเนินการตามแนวทางฯ ที่กําหนด             
4. กํากับติดตามและประเมินผล             
12) งบประมาณดําเนินการ: 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน 25,000 บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน  420,000 บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน  445,000     บาท  
13) แผนการใชจายงบประมาณ  
 13.1) งบประมาณเงินแผนดิน  จํานวนเงิน 25,000 บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

คาวัสดุ จํานวน 25,000 บาท 
   - โทรศัพทเพื่อใชที่ Call Center 4 
เคร่ือง ( 4*5,000 ) + เพิ่มเติม  

 
25,000   

13.2) งบประมาณเงินรายได  จํานวนเงิน 420,000 บาท 
2550 2551 แผนการใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
คาใชสอย  จํานวน 320,000บาท  

- การสัมมนาระบบ KKUFMIS 
แกผูใชงานระบบ 10 คร้ัง 

- เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบริการ Call Center  

- การบริหารจัดการความเสี่ยง ( 
เชน ดูงาน เชิญวิทยากร ให
ความรู พัฒนาระบบ )  

  
          320,000 

ครุภัณฑ  จํานวน 100,000 บาท  
     - RAM  ของ  Server  ใหมประมาณ 
100,000 บาท   

 
                                    100,000 

      

14) การประเมินผล  
1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบสํารวจ, แบบบันทึก  
 3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน  
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ 
     เปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนา Data Warehouse  
3) โครงการ  An3)  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  
4 ) รหัสในระบบ KKU-MIS  
5 ) รหัสกลยุทธและโครงการหลัก D3S4b : 000 
6 ) ผูรับผิดชอบโครงการ นายอุกฤษฏ  เขื่อนแกว      
โครงการพัฒนาบุคลากร ไดจัดเปนชุดโครงการยอยดังตอไปนี้   

โครงการยอย รหัสโครงการ งป.แผนดิน งป.เงินรายได ผูรับผิดชอบ 
An3.1  โครงการประกันคุณภาพฐานขอมูล D3S4b : 002 - - นายจักรพงษ  ไชยวงษ 
An3.2  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ D3S4b : 003 - - นางอรฤดี  เธียรสุภรพงษ 
An3.3  โครงการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนา
โครงการ 

D3S4b : 004 - - นายอุกฤษฏ  เขื่อนแกว 

รวม - -  
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนา Data Warehouse  
3) โครงการ  An3)  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An3.1) โครงการประกันคุณภาพฐานขอมูลดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย   D3S4b : 002 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายจักรพงษ ไชยวงษ   
8) หลักการและเหตุผล  
               พุทธศกัราช 2550 เปนปมหามงคล ของชาวไทยทุกคน  และคนไทยทุกหมูเหลาควรนอมนําเอาหลักปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะเปนแนวทางการดําเนินงาน 
             ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานดานไอที  เปนทราบกันดีเกี่ยวกับไอทีนั้นเปนเทคโนโลยีที่การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีราคาสูง  ดังนั้นการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถทําใหองคการที่มีการใชไอทีถายึดหลักของ
ปรัชญาดังกลาวคือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี และ มีความรู มีคุณธรรม หรือหลัก 3 หวง 2 เงื่อนไขก็จะทําให
องคการนั้นรอดพนจากภัยของเศรษฐกิจบริโภคนิยม 
  มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบฐานขอมูลที่สําคัญ ๆ เพื่อใชงานการบริหารจัดการ และดําเนินงานดานพันธกิจตาง ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน การรักษาใหคงไวซึ่งคุณภาพของฐานขอมูลเปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางมากสําหรับฐานขอมูลที่สําคัญ 
ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตลอดจนทั้งความรูที่ตองรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกี่ยวกับฐานขอมูล เครื่องไม
เครื่องมือทั้งดานซอฟตแวร ฮารดแวร สวนมากก็มาจากตางประเทศ ตองใชงบประมาณไมใชนอยในการจัดซื้อจัดหา และมีการ
ปรับเปลี่ยนรุนเสมอ ๆ  และมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนดวยในบางครั้ง ดังนั้นเพื่อประโยชนในระยะสั้นและระยะยาวควรที่
จะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาประยุกตใชงานในโครงการประกันคุณภาพฐานขอมูล ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
9) วัตถุประสงค  
  1. เพื่อจัดทําแผนการประกันคุณภาพฐานขอมูล มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   
 ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ  
  เปาหมาย ระดับ “ดี” ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง    
2 = พอใช มีการจัดทําแผนการสํารวจขอมูลอยางชัดเจน 
3 = ดี มีการเก็บรวบรวมขอมูลแและวิเคราะหขอมูลตามหลักวิชาการ 
4 = ดีเยี่ยม มีการนําขอมูลที่ผานการวิเคราะหมาจัดทําแผนประกันคุณภาพ

ฐานขอมูล 
5 = ดีเลิศ มีการกําหนดแนวทางในการนําแผนไปสูการปฏิบัติจริง  
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11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ระบบฐานขอมูล มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการบริหารจัดการระบบที่มีคุณภาพ  สามารถใหบริการขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ   
12) การดําเนินงาน 

มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  
2550 2551 

กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1.ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             
2.รางแนวทางการปฏิบัติงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            

3.จัดจางนักออกแบบเว็บไซตและกราฟก
จัดทําเว็บไซตโครงการ 

            

3.สํารวจระดับความคาดหวังในคุณภาพของ
ระบบฐานขอมูล จากบุคลากรที่เกี่ยวของ 
ของ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

            

4. จัดจางผูแจกแบบสอบถามและนักสถิติ
แปลผลขอมูล 

            

5. กําหนดระดับคุณภาพตามผูใชคาดหวังลง
สูแผนปฏิบัติหรือสงขอเสนอแนะแกเจาของ
ระบบที่เกี่ยวของ 

            

6. ดําเนินการติดตามและประเมินผล             
7. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน             
 
13) งบประมาณดําเนินการ: 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน  - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน   - บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน    -  บาท  
14) การประเมินผล  

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบสํารวจ,แบบสอบถาม, แบบบันทึก  
 3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน  
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ 
     เปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย  
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนา Data Warehouse 
3) โครงการ  An3) พัฒนาระบบสารสนเทศ  
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An3.2 ) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S4b : 003 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นางอรฤดี เธียรสุภรพงษ   
8) หลักการและเหตุผล  

ระบบประกันคุณภาพเปนระบบงานยอยของแผนยุทธศาสตรของศูนย คอมพิวเตอร เนื่องดวยผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของศูนยคอมพิวเตอรนั้น จําเปนตองมีการประกันคุณภาพเพื่อเปนการประกันถึงคุณภาพของการปฏิบัติงาน ซึ่งภารกิจ
ในการปฏิบัติงานนั้นก็คือ การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูรับบริการที่ประกอบดวย บุคลากร นักศึกษา และคณะ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวย และเพื่อเปนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ
ของหนวยงานตางๆเชน กพร. สมศ. สกอ. เปนตนนอกจากนี้ยังสามารถทําใหเกิดความเปนเอกภาพของการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร ที่สามารถกําหนดทิศทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรตอไป 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  มีรายละเอียดของการดําเนินงาน
ตอไปนี้  
9) วัตถุประสงค  
  1. เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพที่สอดคลองกับแผนยทุธศาสตร และสามารถรองรับเกณฑการ
ประเมินตางๆได 
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

  ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ    
  เปาหมาย รอยละ 80 ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง    
2 = พอใช มีการวิเคราะหและออกแบบลักษณะของระบบสารสนเทศ 
3 = ดี มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศพื้นฐานของศูนยฯ   
4 = ดีเยี่ยม มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพครอบคลุมเกณฑ

มาตรฐานของ กพร. สมศ., PMQA  หรือระบบคุณภาพอื่นๆ ตามที่
มหาวิทยาลัย 

5 = ดีเลิศ มีการใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพของ
หนวยงาน  

 
11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 1. มีขอมูลเกณฑการประเมินตางๆที่สามารถเชื่อมโยงฐานขอมูลยุทธศาสตรของศูนยคอมพิวเตอร 
 2. สามารถใชสารสนเทศที่เกิดจากขอมูลการเก็บรวบรวมระดับผลการปฏิบัติงานของภารกิจทั้งหมด เพื่อวางแผนและ
กําหนดทิศทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรของศูนยคอมพิวเตอรไดอยางมี 
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12) การดําเนินงาน 
มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  

2550 2551 
กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
วิเคราะหระบบงาน             
วางแผนดําเนินงาน             
พัฒนาระบบงาน             
กํากับดูแลและใหคําแนะนําการใชงาน             
กําหนดกลไกกํากับติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

            

 
13) งบประมาณดําเนินการ: 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน     - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน     - บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน     - บาท  
14) การประเมินผล  

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบสํารวจ, แบบบันทึก , แบบสอบถาม,  
 3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน  
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และ 
     เปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนา Data Warehouse  
3) โครงการ  An 3 โครงการสํานักงานอิเลคทรอนิคสศูนยคอมพิวเตอร  
4) รหัสในระบบ KKU-MIS  
5) โครงการยอย  An 3.3 โครงการพัฒนาระบบติดตามความกาวหนาโครงการ 
6) รหัสกลยุทธและโครงการ    D3S4b : 004 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ   นายอุกฤษฏ เขื่อนแกว 
8) หลักการและเหตุผล  
   ในการติดตามการดําเนินงานโครงการขององคกร จําเปนตองมีระบบที่สามารถจัดการ ติดตามความกาวหนาของ
โครงการตางๆ เพื่อใหผูบริหารในระดับตางๆสามารถที่จะติดตามความกาวหนาของโครงการ และตรวจสอบถึงสถานการณ
ดําเนินงานโครงการทั้งในดานการใชจายเงินและปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่จะทําใหเกิดความลาชาตอโครงการได 
 เมื่อโครงการไดดําเนินมาถึงระยะเวลาหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานโครงสรางขอมูลของโครงการ และ
เทคโนโลยีของ software ที่ใชงานจึงจําเปนตองทําการปรับปรุงใหเปนปจจุบันมากขึ้น 
9) วัตถุประสงค 
 ปรับปรุงโครงการเดิมที่ไดดําเนินมาถึงระยะเวลาหนึ่งทั้งทางดานโครงสรางขอมูลของโครงการ และเทคโนโลยีของ 
software ที่ใชงานใหเปนปจจุบันมากขึ้น 
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ  
  เปาหมาย รอยละ 80 ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง   มีการศึกษาวิเคราะหงานในดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2 = พอใช มีการรวบรวมจากรายงานที่มีอยูในการใชโปรแกรมที่สนับสนุน

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
3 = ดี มีการจัดทํารายงานสรุปเรียงลําดับความสําคัญของโปรแกรมที่

สนับสนุนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
4 = ดีเยี่ยม มีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรม 
5 = ดีเลิศ มีการพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 
 
11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีเครื่องมือชวยกํากับและติดตามงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. ผูปฏิบัติและผูบริหารในระดับตางๆสามารถติดตามสถานะของโครงการได 
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12) การดําเนินงาน 
มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  

2550 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

ปรับปรุงฐานขอมูล แกไขโปรแกรม นํา
ขอมูลจากฐานขอมลูเดิมไปฐานขอมูลใหม 

            

พัฒนาโปรแกรมและทดสอบการใชงาน             
 
13) งบประมาณดําเนินการ: 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน - บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน -     บาท  
14) การประเมินผล :     

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบบันทึกการดําเนินการ 
3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน 
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนาบริการ/นวัตกรรม 
3) โครงการ  An4 ) โครงการสํานักงานอิเลคทรอนิคศูนยคอมพิวเตอร  
4 ) รหัสในระบบ KKU-MIS  
5 ) รหัสกลยุทธและโครงการหลัก D4S4 : 000 
6 ) ผูรับผิดชอบโครงการ นายอุกฤษฎ  เขื่อนแกว      
โครงการพัฒนาบุคลากร ไดจัดเปนชุดโครงการยอยดังตอไปนี้   

โครงการยอย รหัสโครงการ งป.แผนดิน งป.เงินรายได ผูรับผิดชอบ 
An4.1  โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ D3S4 : 003 - 125,000 นายสฤษดิ์  เรืองธรรม 
An4.2  โครงการพัฒนาระบบ Software สํานักงาน 
(e-office) 

D3S4 : 004 - 20,000 นางสาวสมฤทัย  ปนพานิช 

An4.3  โครงการสงเสริมการใช Open Source D3S4 : 005 50,000 - นายจักรพงษ  ไชยวงษ 
รวม    
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนาบริการ/นวัตกรรม 
3) โครงการ  An4 ) โครงการสํานักงานอิเลคทรอนิคศูนยคอมพิวเตอร  
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An4.1) โครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D4S4 : 003 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายสฤษดิ์ เรืองธรรม   
8) หลักการและเหตุผล  
  การดําเนินงานพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากแผนป 2550 ซึ่งไดมีการพัฒนา
โปรแกรมตอยอดระบบรับสงหนังสือ ใหสามารถรองรับการบันทึกการติดตามสถานะของเอกสารไปถึงขั้นตอนการใด รวมถึง
การจัดทํารายงานสรุปการรับ-สงเอกสารของแตละบุคลากร ดังนั้นงบประมาณที่ขอเปนการตั้งเพื่อใชจายกรณีที่มีความจําเปน
ในการจัดซื้ออุปกรณเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถรองรับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดโครงการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) มีรายละเอียดของการ
ดําเนินงานตอไปนี้  
9) วัตถุประสงค  
  1. จัดหาอุปกรณเพิ่มเติมตามความจําเปน เพื่อสนับสนุนการทํางานของระบบงาน 
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน    
  เปาหมาย  ระดับ “ดี”  ขึ้นไป   โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง   มีการวิเคราะหระบบงานและการสํารวจความตองการของผูใชงาน 
2 = พอใช มีการวางแผนดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบงานตามความตองการ

ของผูใชงาน  
3 = ดี มีการพัฒนาและทดสอบระบบ 
4 = ดีเยี่ยม กํากับดูแลและใหคําแนะนําการใชงาน 
5 = ดีเลิศ มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

 
11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 11.1.ทําใหการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) ดําเนินการไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 11.2.มีขอมูลที่จะเชื่อมโยงฐานขอมูลของศูนยคอมพิวเตอร 
12) การดําเนินงาน   

มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  
2550 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
1. จัดทําแผนการดําเนินงาน             
2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน             
3. ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน             
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13) งบประมาณ 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน   - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน 5,000 บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 5,000   บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินรายได  จํานวนเงิน 130,000 บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

คาวัสดุ  จํานวน 5,000 บาท 
      - DVD Writer จํานวน 2 ตัว 
5,000 บาท            
 

  
5,000 

 
15) การประเมินผล :     
 1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 

2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบบันทึกการดําเนินงาน  
3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน  
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนาบริการ/นวัตกรรม 
3) โครงการ  An 4) โครงการสํานักงานอิเล็คทรอนิคสศูนยคอมพิวเตอร 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย  An4.2)  โครงการพัฒนาระบบ Software สํานักงาน (E-Office) 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย   D4S4 : 004 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมฤทัย ปนพานิช 
8) หลักการและเหตุผล  

สํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) เปนการนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชชวยในการปฏิบัติงานในสํานักงานใหมี
ประสิทธิภาพ มีความคลองตัวมากขึ้น โดยการนําเอาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรมาใชในการจัดทํา การเก็บรักษา การ
สงขอมูลการติดตอสื่อสารในและนอกสํานักงาน ทั้งยังเปนการลดปริมาณกระดาษลง สามารถสื่อสารผานทางจอคอมพิวเตอร 
ไดอยางรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสารสามารถนําเอาเครื่องมือเครื่องใชในการจัดเก็บมาชวยในการจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
คนไดงายและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ  
9) วัตถุประสงค :  

เพื่อจัดทําระบบสํานักงานอัตโนมัติสําหรับใชในศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
10) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 

ระบบสํานักงานอัตโนมัติเพื่อใชในการบริหารและจัดการ 
11) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  /  เปาหมาย  

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ          
  เปาหมาย ระดับ “ดี” ขึ้นไป โดยมีเกณฑการพิจารณา ดังตอไปนี้  

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง   มีการศึกษา วิเคราะหงานในดานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
2 = พอใช มีการรวบรวมจากรายงานที่มีอยูในการใชโปรแกรมที่สนับสนุน

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
3 = ดี มีการจัดทํารายงานสรุปเรียงลําดับความสําคัญของโปรแกรมที่

สนับสนุนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
4 = ดีเยี่ยม มีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรม 
5 = ดีเลิศ มีการพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัย 
 
12) การดําเนินงาน   

มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  
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2550 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. รวบรวมแบบฟอรมจากงานตางๆ             
2. รวบรวมแบบขั้นตอนการทํางานจากงานตางๆ             
3. วิเคราะหความเกี่ยวเนื่องของขั้นตอน             
4. ปรับแบบฟอรมใหเขากับงานแบบ อิเล็กโทรนิกส             
5. วิเคราะหออกแบบระบบที่เชื่อมโยงแตละงาน             
6. พัฒนาระบบและทดสอบระบบ             

 
13) งบประมาณแผนดิน  
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน  บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน 20,000 บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 20,000     บาท  

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

คาใชสอย จํานวน 10,000 บาท             
  - จาง  Graphic Design เพื่อออกแบบ
หนาจอ   

   
10,000 

         

คาวัสดุ  จํานวน 10,000 บาท  
- หมึก Laser Jet HP 1,200 

 

  10,000          

 
14) การประเมินผล :  

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก การจัดหาหรือพัฒนาโปรแกรมระบบ 
3. เก็บรวบรวมผลดําเนินงาน 
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. ระบุประโยชนที่ไดรับและเสนอแนะแนวทางพัฒนาตอไป 
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ    สรางและพัฒนาบริการ/นวัตกรรม 
3) โครงการ  An 4 ) โครงการสํานักงานอิเล็คทรอนิคศูนยคอมพิวเตอร  
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An4.3) โครงการสงเสริมการใช Open Source 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D4S4 : 005 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายจักรพงษ ไชยวงษ   
8) หลักการและเหตุผล  
  ซอฟตแวร Open Source เปนซอฟตแวรกลุมประเภทหนึ่งที่มีเปนทางเลือกใหแกองคการตาง ๆ สามารถเลือกใชงาน
ได และยังทําใหประหยัดงบประมาณขององคการไดในยุคของการแขงขันที่รุนแรง ที่มีเอาชนะดวยการบริหารงานองคการที่ดี
และตนทุนต่ํา ซอฟตแวร Open Source ก็เปนซอฟตแวรทางเลือกที่ทําใหเกิดตนทุนต่ํา แตไมใชไมมีตนทุน   
 มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ก็ไดมีการดําเนินโครงการสงเสริมการใช Open 
Source มาหลายป และที่ผานมาเปนดําเนินงานประกอบดวยใหความรูแกบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน  และฝกอบรมเพิ่มเติม
ของผูดําเนินโครงการ เพื่อสนับสนุนในโครงการอื่นที่มีการซอฟตแวร Open Source   และประกอบกับซอฟตแวร Open Source 
มีจํานวนที่มาก จึงถือไดวาเปนอุปสรรคที่สําคัญที่ตอการสงเสริมการใช Open Source ที่มีทิศทางที่ชัดเจนที่ใหใชซอฟตแวร 
Open Source ใด 
 ดังนั้นเพื่อใหโครงการสงเสริมการใช Open Source มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรเปนอยางยิ่งที่จะไดขอมูล
จากบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการใชงาน Open Source หรือตองการใชงาน Open Sourceใด ก็จะไดดําเนินการไดอยาง
มีเปาหมายที่ชัดเจน   
9) วัตถุประสงค  
  1. สํารวจความคิดเห็นและความตองการใช Open Source 
 2. จัดกิจกรรมถายทอดความรูการใช Open Source ตามความตองการในขอ 1. 
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน    
  เปาหมาย  ระดับ “ดี”  ขึ้นไป   โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา หมายเหตุ  
1 =ควรปรับปรุง    
2 = พอใช - มีการดําเนินงานทันตามกําหนดเวลา 
3 = ดี ความถูกตองเรียบรอยของการดําเนินการตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป 
4 = ดีเยี่ยม ความถูกตองเรียบรอยของการดําเนินการตั้งแตรอยละ 70  ขึ้นไป  
5 = ดีเลิศ ความถูกตองเรียบรอยของการดําเนินการตั้งแตรอยละ  80 ขึ้นไป   

ความถูกตอง คือ 
ผลการปฏิบัติที่ผานไป 
แลว ไมมีการนํามาแก 
ไขในประเด็นขอบก 
พรองของผูดําเนินการ 
โดยนับจํานวนครั้งการดําเนินการ 

11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแกน ในการจัดซื้อจัดหาซอฟตแวร ที่มีราคาสูงทดแทนดวยการใช
ซอฟตแวรกลุม Open Source ที่มีราคาต่ํา หรือไมคาใชจายในการจัดหา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับการ
สนับสนุนการขอมูล Open Source ตามความตองการที่แทจริง และมีการสงเสริมการใชงาน ซอฟตแวร Open Source ใน 
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่เปนรูปธรรมและเหมาะสม 
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12) การดําเนินงาน   
 วิธีการดําเนินการเปนการสํารวจขอมูลความคิดเห็นบุคลากร โดยกลุมเปาหมายประกอบดวย บุคลากร 3 ระดับคือ 
ผูใชงานทั่วไป (General User) ผูใชงานที่มีทักษะดานคอมพิวเตอร (Power User)  ผูบริหาร (Executive User)  โดยสํารวจความรู 
ความคิดเห็น ทัศนะ ขอเสนอแนะ ที่เกี่ยวของดานการใชซอฟตแวร Open Source ดวยแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลทั้งเชิง
ปริมาณและขอมูลเชิงพรรณนา เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูล นําไปสูการจัดกิจกรรมถายทอดความรูที่เหมาะสม หรือจัดกิจกรรม
สงเสริมการใช Open Source ตามที่กลุมเปาหมายตองการเพื่อตอบสนองความตองการที่แทจริงของบุคลกร 
มหาวทิยาลัยขอนแกน  โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน ดังนี้ 

โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ดําเนินการศึกษาสภาพการใชซอฟตแวร Open Source ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

            

2. สรางชุดแบบสอบถามสอบถามยังกลุมเปาหมาย             
3. จัดจางนักสถิติอิสระเก็บขอมูลและแปรผลตามวัตถุประสงค             
4. จัดจางนักออกแบบเว็บไซต และกราฟฟกสอิสระจัดทํา
เว็บไซตโครงการ เพื่อสื่อกลางระหวางโครงการและกลุมผูใชที่
เปนเปาหมาย 

            

5. จัดกิจกรรม หรือ การถายทอดความรู Open Source ตามความ
ตองการที่ไดสํารวจ 

            

6. ประเมินผลและรายงานผลตอผูบริหาร             
 
13) งบประมาณดําเนินการ: 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน 50,000 บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน     - บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 50,000     บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินแผนดิน  จํานวนเงิน 50,000 บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

คาใชสอย จํานวน 50,000 บาท  
- เอกสารเผยแพรใหความรู 
- จางเหมา Graphic 

Designer เพื่อทํา Web 
ของ Open Source  

 
 

50,000 

 
15) การประเมินผล :     
 1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 

2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบบันทึกการดําเนินการ 
3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน 
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 
2) กลยุทธ    พัฒนาระบบการใหบริการ 
3) โครงการ  An5) การตรวจขอสอบโดยเคร่ืองอานดวยแสง 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) รหัสกลยุทธและโครงการหลัก    D4S4 : 006 
6) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายวัชรินทร รุงวิริยะวณิช   
7) หลักการและเหตุผล  

ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่ใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย  โดยใหการสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและการตรวจขอสอบโดยเครื่องอานดวยแสง เพื่อใหเจาหนาที่งาน
บริการวิชาการของคณะตางๆที่มีการจัดสอบรายวิชาใหแกนักศึกษาที่มีเปนจํานวนมาก สามารถสงคะแนนใหแกอาจารยประจํา
รายวิชาเพื่อตัดเกรดและสงเกรดของรายนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาเหลานั้นใหแกสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการไดทัน
ตามกําหนดเวลา นอกจากนี้ยังไดใหบริการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัยที่มี
จํานวนผูเขาสอบเปนจํานวนมาก 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงไดจัดโครงการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยและการตรวจขอสอบโดยเครื่องอานดวยแสง มีรายละเอียดของการดําเนินงานดังตอไปนี้  
8) วัตถุประสงค  
  1. ใหการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและการตรวจขอสอบโดย
เครื่องอานดวยแสง 
 2. เพื่อใหเจาหนาที่งานบริการวิชาการของคณะตางๆที่มีการจัดสอบรายวิชาใหแกนักศึกษาที่มีเปนจํานวนมาก 
9) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จในการดําเนินการ  
  เปาหมาย ระดับ “ดี” ขึ้นไป   โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา หมายเหตุ 
1 =ควรปรับปรุง   - 
2 = พอใช มีการดําเนินการทันตามกําหนดเวลา 
3 = ดี ความถูกตองเรียบรอยของการดําเนินการตั้งแตรอยละ 

60 ขึ้นไป 
4 = ดีเยี่ยม ความถูกตองเรียบรอยของการดําเนินการตั้งแตรอยละ 

70  ขึ้นไป  
5 = ดีเลิศ ความถูกตองเรียบรอยของการดําเนินการตั้งแตรอยละ  

80 ขึ้นไป   

ความถูกตอง คือ 
ผลการปฏิบัติที่ผานไป 
แลว ไมมีการนํามาแก 
ไขในประเด็นขอบก 
พรองของผูดําเนินการ 
โดยนับจํานวนครั้งการ
ดําเนินการ 

 
10) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 สามารถใหการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและการตรวจขอสอบ
โดยเครื่องอานดวยแสงไดอยางมีประสิทธิภาพ  และทําให ผูรับบริการไดรับบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง  ทันเวลา และตรงตาม
วัตถุประสงค   
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11) การดําเนินงาน   
 เปนการใหบริการวิชาการในการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและ
การตรวจขอสอบโดยเครื่องอานดวยแสงแกมหาวิทยาลัยและคณะตางๆ โดยมีการดําเนินการตามชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยหรือ
คณะมีการขอรับการสนับสนุนจากศูนยคอมพิวเตอร ซึ่งการสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยจะมีปละ 1 ครั้ง สําหรับการตรวจขอสอบโดยเครื่องอานดวยแสงใหแกคณะตางๆนั้น โดยเฉลี่ยราว 30 – 40 ครั้ง ใน 
1 ภาคการศึกษา โดยการดําเนินงานดังกลาวนั้น มีกรอบระยะเวลา ดังนี้   
 

โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับเขา
ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

            

2. การตรวจขอสอบโดยเครื่องอานดวยแสง             

 
12) งบประมาณ 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน - บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน -   บาท  
13) การประเมินผล :     
 1. กําหนดเกณฑการประเมินผลระดับความสําเร็จในการดําเนินการ 
 2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบบันทึกการดําเนินการ  
 3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน  
 4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว   
 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
2) กลยุทธ    ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) โครงการ  An 6 โครงการวิจัย 
4 ) รหัสในระบบ KKU-MIS  
5 ) รหัสกลยุทธและโครงการหลัก D3S1 : 000 
6 ) ผูรับผิดชอบโครงการ นายอุกฤษฏ  เขื่อนแกว      
โครงการพัฒนาบุคลากร ไดจัดเปนชุดโครงการยอยดังตอไปนี้   

โครงการยอย รหัสโครงการ งป.แผนดิน งป.เงินรายได ผูรับผิดชอบ 
An6.1  โครงการวิจัยกลยุทธการใหบริการ
ซอฟตแวรพื้นฐานของศูนยฯ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

D3S1 : 002 10,000 - นางวาทินี  ถาวรธรรม 

An6.2  โครงการวิจัยสถาบัน D3S1 : 003 40,000 - นายจักรพงษ  ไชยวงษ 
รวม 50,000 -  
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
2) กลยุทธ    ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) โครงการ  An 6 โครงการวิจัย 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An 6.1) โครงการวิจัยสถาบัน 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S1 : 002 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นางวาทินี ถาวรธรรม 
8) หลักการและเหตุผล  

ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนหนวยงานที่จัดทําโครงการขยายระบบเครือขายและโครงการ
คอมพิวเตอรหอพัก ซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป การศึกษา2543 ตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยดานกิจการนักศึกษาไดมีการ
กําหนดเปาหมายตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงานคือ ใหนักศึกษามีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อการ
เรียนรู   ซึ่งทางศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดําเนินการตามนโยบายโดยวางแผนเพิ่มจํานวน 
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการไดมากขึ้น โดยไดเปดใหบริการเขตพื้นที่บริการคอมพิวเตอรและ
เครื่องคอมพิวเตอรนักศึกษาหอพัก สําหรับจัดเปนเขตพื้นที่สําหรับหอพักเพื่อใหพ้ืนที่ใหบริการกระจายไปสูพ้ืนที่ใกลตัว
นักศึกษามากที่สุด    อยางไรก็ตาม ในการใหบริการการใชอินเตอรเน็ตในเขตพื้นที่ตางๆ ยังตองการการปรับปรุงในดานตางๆ  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน ดังนั้น การวิจัยนี้ จึงไดจัดทําขึ้นเพื่อศึกษาการใชบริการสารสนเทศและการสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยศูนยคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยนําเสนอขอมูลสถิติสภาพ ปจจุบันของการใหบริการ
ดานเครือขายและขอมูลดานเทคนิคและสํารวจความพึงพอใจของการใหบริการอินเตอรเน็ตแกนักศึกษาในเขตพื้นที่การเรียนรู
ดวยตนเอง ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อวิเคราะหถึงขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการเขตพื้นที่
ที่เขาใชบริการและระดับความพึงพอใจในการใหบริการ   ของศูนยคอมพิวเตอรในดานตางๆ  รวมถึงขอมูลในดานอื่นๆซึ่งจาก
การศึกษาในครั้งนี้  ผลที่ได จะไดนํามาปรับปรุงการใหบริการของศูนยคอมพิวเตอรตอไป 
9) วัตถุประสงค  

1.เพื่อศึกษาสภาพการใชบริการสารสนเทศและการสื่อสารภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยศูนยคอมพิวเตอร   
      มหาวิทยาลัยขอนแกน   
         2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใหบริการอินเตอรเน็ตแกนักศึกษาในเขตพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง ศูนย   
      คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน            
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความเสร็จในการวิจัย 
  เปาหมาย ระดับ “ดี” ขึ้นไป   โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง   - 
2 = พอใช มีการนําเสนอหัวขอการวิจัยตอที่ประชุมของศูนยฯ  
3 = ดี มีแผนการวิจัย 
4 = ดีเยี่ยม มีกาจัดทํารายงานผลการวิจัยเสนอตอที่ประชุมศูนยฯ   
5 = ดีเลิศ มีการใชประโยชนผลการวิจัย  
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11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
           ไดขอมูลเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและจัดการ การจัดบริการการใชอินเตอรเน็ตใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ความตองการของนักศึกษาตอไป 
12) การดําเนินงาน              ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชศึกษาและวิเคราะหในดานตางๆดังนี้ 
  1.รวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันของการใหบริการดานเครือขายและขอมูลดานเทคนิคแลวนํามาวิเคราะหเชิงสถิติ  
เพื่อประเมินการใหบริการสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน 
  2.วิเคราะหความพึงพอใจการใหบริการอินเตอรเน็ตแกนักศึกษาในเขตพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง  ในดานตางๆคือ 
ดานการใหบริการของเจาหนาที่ ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานผลจากการ
ใหบริการ  ซึ่งขอมูลตางๆที่รวบรวมมาได  ไดมาจากแบบสอบถาม  สถิติผูใชอินเตอร เน็ตผานทาง  proxy ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

การดําเนินการดังกลาวขางตนนั้น มีกรอบระยะเวลาดังตอไปนี้  
โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ศึกษาการใชบริการสารสนเทศและการสื่อสาร
ภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยศูนยคอมพิวเตอร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน   

            

2. สํารวจความพึงพอใจของการใหบริการอินเตอรเน็ต
แกนักศึกษาในเขตพื้นที่การเรียนรูดวยตนเอง ศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน            

            

3. วิเคราะหขอมูลและสรุปผล             
4. รายงานผลการวิจัย             

13) งบประมาณ  
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน 10,000 บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน      - บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 10,000     บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินแผนดิน  จํานวนเงิน 10,000 บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

คาใชสอย จํานวน 10,000 บาท   
- จางเก็บขอมูล 
- จางทํา  Web Design 

 
10,000 

15) การประเมินผล :     
 1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 

2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบบันทึกการดําเนินการ 
3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน 
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอ 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร     พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
2) กลยุทธ    ปรับปรุงแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3) โครงการ  An 6 โครงการวิจัย 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An6.2) โครงการวิจัยสถาบัน เร่ือง กลยุทธการใหบริการซอฟตแวรพื้นฐานของ 
 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S1 : 003 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายจักรพงษ ไชยวงษ   
8) หลักการและเหตุผล  
               ศูนยคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่สําคัญหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแกนในการสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร ใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย  และนักศึกษา เพื่อใหบรรลุพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
ทุกดาน  สวนซอฟตแวรคอมพิวเตอรมีความหลากหลาย ที่สามารถเลือกใชงานตามความสนใจและถนัดของหนวยงานและ
ความเช่ียวชาญของบุคลากร  นําไปสูที่ผานการใชงานดานซอฟตแวรหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการจัดหาซอฟตแวรดังกลาวเองทํา
ใหมีความซ้ําซอนเกินขึ้น มีความสูญเสียงบประมาณไปจํานวนมากเชนกัน  
 ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดจัดหาซอฟตแวร พ้ืนฐาน ประกอบไป
ดวย ไมโครซอฟตวินโดวส  ไมโครซอฟตออฟฟต และซอฟตแวรปองกันไวรัสคอมพิวเตอร   ตลอดจนมีโครงการใหความรู
เรื่องซอฟตแวร Open Source เพื่อใหเปนซอฟตแวรทางเลือกอีกทาง  และเนื่องจากบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนที่มีจํานวน
มาก  และมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่แตกตางหลายระดับเชนกัน  ทําใหยังคงมีการเลือกซอฟตแวรตาง ๆ ที่
แตกตางออกไปจากที่มีใหบริการ  ซึ่งมีทั้งการจัดหาโดยใชงบประมาณ และการจัดหาโดยวิธีการที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจจะสงผล
ใหเกิดปญหาในระยะยาวได 
 ดังนั้นศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ควรที่จะสํารวจปญหาอุปสรรคที่ผานมาของบุคลากรที่ใชบริการดาน
ซอฟตแวรที่มีตอซอฟตแวรที่ศูนยคอมพิวเตอรมีใหบริการ  ตลอดจนสํารวจขอเสนอแนะของบุคลากรทุกกลุม เพื่อนํามา
กําหนดเปนกลยุทธในการใหบริการซอฟตแวรพ้ืนฐาน  ซึ่งก็จะเกิดผลดีตอ  การดําเนินพันธกิจตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และบุคลากรกลุมตาง ๆ ในที่สุด 
9) วัตถุประสงค  
  1. จัดทํากลยุทธในการใหบริการซอฟตแวรพ้ืนฐานของศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความเสร็จในการวิจัย 
  เปาหมาย ระดับ “ดี” ขึ้นไป   โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง   - 
2 = พอใช มีการนําเสนอหัวขอการวิจัยตอที่ประชุมของศูนยฯ  
3 = ดี มีแผนการวิจัย 
4 = ดีเยี่ยม มีกาจัดทํารายงานผลการวิจัยเสนอตอที่ประชุมศูนยฯ   
5 = ดีเลิศ มีการใชประโยชนผลการวิจัย  
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11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 สามารถสรางความพึงพอใจใหแกบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการใชบริการซอฟตแวรพ้ืนฐาน ที่ศูนย
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีใหบริการ  และ สามารถประหยัดงบประมาณได  
12) การดําเนินงาน   
 การดําเนินการโดยวิธีการสํารวจขอมูลจากบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน ดวยแบบสอบถาม และดําเนินการสรางกล
ยุทธที่เหมาะสม และสํารวจความคิดเห็นจากบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกนอีกรอบ และสรุปผลการดําเนินงานที่ได ซึ่งการ
ดําเนินงานดังกลาวมีกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ  ดังนี้   

โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดตั้งคณะกรรมการ             

2. รวบขอมูล และดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูล             
3. สรางแบบสอบถาม             
4. จัดจางนักสถิติอิสระดําเนินการเก็บขอมูลและแปลผลตาม
วัตถุประสงคโครงการ 

            

5. จัดทําแผนกลยุทธ             
6.  ดําเนินการตามแผนกลยุทธ             
6. สรางแบบสอบถาม             
7. จัดจางนักสถิติดําเนินการเก็บขอมูลและแปลผลตาม
วัตถุประสงคโครงการ 

            

10.สรุปผลการดําเนินงานที่ได             
 
13) งบประมาณ  
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน       - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน  20,000    บาท   
   รวมทั้งหมด   จํานวน 20,000     บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินแผนดิน  จํานวนเงิน 20,000 บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

      คาตอบแทน  จํานวน 
20,000 บาท 

  20,000          

 
15) การประเมินผล :     
 1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 

2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบบันทึกการดําเนินการ 
3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน 
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร    พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 
2) กลยุทธ    พัฒนาระบบการจัดอบรม 
3) โครงการ  An7 ) โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT 
4 ) รหัสในระบบ KKU-MIS  
5 ) รหัสกลยุทธและโครงการหลัก D3S2 : 000 
6 ) ผูรับผิดชอบโครงการ นายอุกฤษฏ  เขื่อนแกว      
โครงการพัฒนาบุคลากร ไดจัดเปนชุดโครงการยอยดังตอไปนี้   

โครงการยอย รหัสโครงการ งป.แผนดิน งป.เงินรายได ผูรับผิดชอบ 
An7.1  โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT 
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

D3S2 : 001 - 100,000 นางสาวสมฤทัย  ปนพานิช 

An7.2  โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT 
สําหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

D3S2 : 002 125,000 - นางสาวสมฤทัย  ปนพานิช 

An7.3  โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT 
สําหรับบุคคลทั่วไป 

D3S2 : 003 - 371,000 นางสาวสมฤทัย  ปนพานิช 

An7.4  โครงการการพัฒนาสื่อในการอบรม
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยระบบ Multimedia 
Server 

D3S2 : 004 - - นางสาวสมฤทัย  ปนพานิช 
นางกนกวรรณ  ไวยนนท 

รวม 125,000 471,000  
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร    พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 
2) กลยุทธ    พัฒนาระบบการจัดอบรม 
3) โครงการ  An7 ) โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย  An7.1) โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย D3S2 : 001 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมฤทัย ปนพานิช 
8) หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากในปจจุบันนี้ทางศูนยคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินการจัดฝกอบรมอยูหลายหลักสูตรดวยกัน และเพื่อเปนการ
สอดคลองกับคํากลาวที่วามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  และในปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยี IT 
เขามาใชในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรูและเขาใจ ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีดังกลาวใหคุมคา 
จึงมีการจัดการอบรมใหความรู IT แกนักศึกษา มข.  เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใหการ
ทํางานใหมากขึ้น และเพื่อสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่นได 
9) วัตถุประสงค :  

1. เพื่อเผยแพร ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในการปฏิบัติงานได 

10) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
1. ผูเขาอบรมมีความรูความสามารถ ทักษะ ในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
2. ผูเขาอบรมสามารถที่จะนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานได 

11) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  /  เปาหมาย  
ตัวชี้วัดที่ 1  รอยละของความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม  

  เปาหมาย  รอยละ 80  ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 
ระดับ เกณฑการพจิารณา 

1 =ควรปรับปรุง     ต่ํากวา รอยละ 50  
2 = พอใช รอยละ 50 - 59  
3 = ด ี รอยละ 60 - 69 
4 = ดีเย่ียม รอยละ 70 - 79 
5 = ดีเลิศ รอยละ 80 ข้ึนไป  

ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสําเร็จของการใหบริการการฝกอบรม  
  เปาหมาย  รอยละ 80  ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพจิารณา 
1 =ควรปรับปรุง     - 
2 = พอใช มีแผนการฝกอบรม และตามการแผน  
3 = ด ี ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 60 ข้ึนไป 
4 = ดีเย่ียม ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 70 ข้ึนไป 
5 = ดีเลิศ ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป 
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12) การดําเนินงาน 
 เปนการใหบริการวิชาการในการสนับสนุนและใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารย นักศึกษา บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย และใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการจัดฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเปนการเสริมหลักสูตรทางดานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา  ซึ่งการดําเนินการดังกลาวมีกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ ดังนี้  

2550 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดเตรียมหลักสูตรที่จะทําการอบรม 
จํานวน  หลักสูตร  

            

2. เตรียมการฝกอบรม             
3. ดําเนินการจัดการฝกอบรม             
4. สรุปและประเมินผลการจัดการอบรม             

13) งบประมาณ 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน     - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน 100,000 บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 100,000   บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินรายได  จํานวนเงิน 100,000 บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

คาตอบแทน  จํานวน 32,000 
บาท 
   - คาตอบแทนวิทยากร 9 
โครงการ @ ละ 4 วัน 

  
                                                                                    32,000  

คาใชสอย จํานวน 5,800 บาท 
 - คาซอมแซมวัสดคุรุภัณฑ
ภายในหองอบรม 

  5,800          

คาวัสดุ  จํานวน 13,800 
   - เอกสารประกอบการอบรม 

      13,800     

คาครุภณัฑ  จํานวน 48,000 
บาท 
  - ตูเก็บเอกสารและเครื่องมือ 
  - Printer  
  - Digital Camera 

  
48,000 

 

         

15) การประเมินผล :  
1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบสอบถาม, แบบสํารวจ, แบบสังเกต 
3. เก็บรวบรวมผลดําเนินงาน 
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. ระบุประโยชนที่ไดรับและเสนอแนะแนวทางพัฒนาตอไป 
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร    พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 
2) กลยุทธ    พัฒนาระบบการจัดอบรม 
3) โครงการ  An7) โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An7.2)  โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S2 : 002 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมฤทัย ปนพานิช 
8) หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากในปจจุบันนี้ทางศูนยคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินการจัดฝกอบรมอยูหลายหลักสูตรดวยกัน และเพื่อเปนการ
สอดคลองกับคํากลาวที่วามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  และในปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยี IT 
เขามาใชในหนวยงานเพิ่มมากขึ้น เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลกร มข. ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีดังกลาว
ใหคุมคา จึงมีการจัดการอบรมใหความรู IT แกบุคลากร มข.  เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตในระยะยาว รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหการทํางานใหมากขึ้น และเพื่อสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่นได 
9) วัตถุประสงค :  

1. เพื่อเผยแพร ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในการปฏิบัติงานได 

10) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
1. ผูเขาอบรมมีความรูความสามารถ ทักษะ ในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
2. ผูเขาอบรมสามารถที่จะนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานได 

11) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  /  เปาหมาย :     
ตัวชี้วัดที่ 1  รอยละของความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม  

  เปาหมาย  รอยละ 80  ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 
ระดับ เกณฑการพจิารณา 

1 =ควรปรับปรุง     ต่ํากวา รอยละ 50  
2 = พอใช รอยละ 50 - 59  
3 = ด ี รอยละ 60 - 69 
4 = ดีเย่ียม รอยละ 70 - 79 
5 = ดีเลิศ รอยละ 80 ข้ึนไป  

ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสําเร็จของการใหบริการการฝกอบรม  
  เปาหมาย  รอยละ 80  ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพจิารณา 
1 =ควรปรับปรุง     - 
2 = พอใช มีแผนการฝกอบรม และตามการแผน  
3 = ด ี ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 60 ข้ึนไป 
4 = ดีเย่ียม ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 70 ข้ึนไป 
5 = ดีเลิศ ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป 
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12) การดําเนินงาน 
 เปนการใหบริการวิชาการในการสนับสนุนและใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารย นักศึกษา บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย และใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการจัดฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเปนการถายทอดเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรใหกับบุคลากร ซึ่งการดําเนินการดังกลาว มีกรอบระยะเวลาการปฏิบัติ 
ดังนี้ 

2550 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดเตรียมหลักสูตรที่จะทําการอบรม 
จํานวน   หลักสูตร  

            

2. เตรียมการฝกอบรม             
3. ดําเนินการจัดการฝกอบรม             
4. สรุปและประเมินผลการจัดการอบรม             

 
13) งบประมาณ 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน 125,000 บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน      -  บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 125,000   บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินแผนดิน  จํานวนเงิน 125,000 บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

คาตอบแทน  จํานวน 86,400 
บาท 
  - คาตอบแทนวิทยากร 

   86,400 

คาวัสดุ  จํานวน 38,600 บาท  
   - เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม  

   38,600 

 
15) การประเมินผล :  

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบสอบถาม, แบบสํารวจ, แบบสังเกต 
3. เก็บรวบรวมผลดําเนินงาน 
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. ระบุประโยชนที่ไดรับและเสนอแนะแนวทางพัฒนาตอไป 
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร    พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 
2) กลยุทธ    พัฒนาระบบการจัดอบรม 
3) โครงการ  An7) โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An7.3) โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT สําหรับบุคคลท่ัวไป 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S2 : 003 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมฤทัย ปนพานิช 
8) หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากในปจจุบันนี้ทางศูนยคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินการจัดฝกอบรมอยูหลายหลักสูตรดวยกัน และเพื่อเปนการ
สอดคลองกับคํากลาวที่วามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  และในปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยี IT 
เขามาใชในหนวยงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลทั่วไป ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีดังกลาว
ใหคุมคา จึงมีการจัดการอบรมใหความรู IT แกบุคคลทั่วไป  เพื่อเปนการลดตนทุนการผลิตในระยะยาว รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหการทํางานใหมากขึ้น และเพื่อสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่นได 
9) วัตถุประสงค :  

1. เพื่อเผยแพร ถายทอดความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกบุคคลทั่วไป 
2. เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรูความสามารถ และทักษะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไปใชในการปฏิบัติงานได 

10) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
1. ผูเขาอบรมมีความรูความสามารถ ทักษะ ในการใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
2. ผูเขาอบรมสามารถที่จะนําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรไปใชปฏิบัติงานในหนวยงานได 

11) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  /  เปาหมาย  
ตัวชี้วัดที่ 1  รอยละของความพึงพอใจของผูรับการฝกอบรม  

  เปาหมาย  รอยละ 80  ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 
ระดับ เกณฑการพจิารณา 

1 =ควรปรับปรุง     ต่ํากวา รอยละ 50  
2 = พอใช รอยละ 50 - 59  
3 = ด ี รอยละ 60 - 69 
4 = ดีเย่ียม รอยละ 70 - 79 
5 = ดีเลิศ รอยละ 80 ข้ึนไป  

ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสําเร็จของการใหบริการการฝกอบรม  
  เปาหมาย  รอยละ 80  ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 

ระดับ เกณฑการพจิารณา 
1 =ควรปรับปรุง     - 
2 = พอใช มีแผนการฝกอบรม และตามการแผน  
3 = ด ี ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 60 ข้ึนไป 
4 = ดีเย่ียม ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 70 ข้ึนไป 
5 = ดีเลิศ ผูเขาอบรมผานเกณฑการประเมินของการใหบริการตัง้แตรอยละ 80 ข้ึนไป 
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12) การดําเนินงาน 
 เปนการใหบริการวิชาการในการสนับสนุนและใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกอาจารย นักศึกษา บุคลากร 
ของมหาวิทยาลัย และใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการจัดฝกอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อเปนการถายทอดเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรใหกับบุคคลทั่วไป 

2550 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดเตรียมหลักสูตรที่จะทําการอบรม 
จํานวน 9 หลักสูตร  

            

2. เตรียมการฝกอบรม             
3. ดําเนินการจัดการฝกอบรม             
4. สรุปและประเมินผลการจัดการอบรม             

 
13) งบประมาณ 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน 371,000 บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 371,000   บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินรายได  จํานวนเงิน 371,000 บาท 
แผนการใชจาย 2549   2550         
 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
คาตอบแทน จํานวน 129,600 
 - คาตอบแทนวิทยากร 

  14,400 
 

14,400 
 

14,400 
 

14,400 
 

14,400 
 

14,400 
 

14,400 
 

14,400 
 

14,400 
 

 

คาใชสอย จํานวน 147,420 
       - คาอาหารในการฝกอบรม  
     - คาซอมแซมทรัพยสิน(ซอมเครื่อง) 

            

 คาวัสดุ      จํานวน  72,000  
   - เอกสารประกอบการฝกอบรม   

  8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

 

ครุภัณฑ  จํานวน  21,980  บาท  
   - Printer Server   

            

 
15) การประเมินผล :  

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบสอบถาม, แบบสํารวจ, แบบสังเกต 
3. เก็บรวบรวมผลดําเนินงาน 
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
5. ระบุประโยชนที่ไดรับและเสนอแนะแนวทางพัฒนาตอไป 
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1 ) ประเด็นยุทธศาสตร    พัฒนาระบบการบริหารจัดการลูกคาสัมพันธ 
2) กลยุทธ    พัฒนาระบบการจัดอบรม 
3) โครงการ  An7) โครงการสนับสนุนการฝกอบรมดาน ICT 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย An7.4) โครงการการพัฒนาสื่อในการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 
 ระบบ Multimedia Server 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S2 : 004 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวสมฤทัย ปนพานิช, นางกนกวรรณ ไวยนนท 
8) หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากในปจจุบันนี้ทางศูนยคอมพิวเตอรไดมีการดําเนินการจัดฝกอบรมอยูหลายหลักสูตรดวยกัน และเพื่อเปนการ
สอดคลองกับคํากลาวที่วามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรู  และในปจจุบันไดมีการนําเอาเทคโนโลยี IT 
เขามาใชในหนวยงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม และเพื่อประกอบกับการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ชวยในการทําสื่อประกอบการฝกอบรม ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีดังกลาวใหคุมคา จึงมีการจัดการอบรมใหความรู IT เพื่อ
เปนการลดตนทุนการผลิตในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใหการทํางานใหมากขึ้น และเพื่อสามารถแขงขันกับหนวยงาน
อื่นได 
 ระบบ Multimedia Server ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนระบบที่ใหบริการเกี่ยวกับการแพรภาพและเสียงเกี่ยวกับ
ความรู ขาวสาร กิจกรรม เหตุการณที่สําคัญตางๆ และสามารถใชในระบบการเรียนการสอนอีกดวย และในปจจุบันนี้มีบทบาท
เปนอยางมากตอระบบการเรียนการสอน โดยสามารถแพรภาพกิจกรรมการเรียนการสอนผานทางเครือขาย ดังนั้นจึงกอใหเกิด
ความสะดวกอยางมากตอทั้งผูสอนและผูเรียน เปนการเพิ่มคุณคาใหแกระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก 
9) วัตถุประสงค :  

1. เพื่อจัดทําสื่อการเรียนการสอนที่ใชในการจัดฝกอบรม 
2. เพื่อเพิ่มชองทางและเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดงายขึ้น 
3. เพื่อใหเกิดการใชงานบนระบบเครือขายมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพและมีคุณคา 
4. เพื่อใหเกิดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

10) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ : 
1. มีสื่อการเรียนการสอนที่ใชในการจัดฝกอบรม 
2. ผูเรียนมีโอกาสทบทวนบทเรียนไดงาย 
3. ระบบ Multimedia Server เปนระบบที่มีคุณภาพและกอใหเกิดประโยชนในดานขาวสาร ขอมูล การเรียนการ

สอน ฯลฯ 
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11) ตัวชี้วัดความสําเร็จ  /  เปาหมาย  
ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสําเร็จของการใหบริการการฝกอบรม  

  เปาหมาย  ระดับ “ดี”  ขึ้นไป  โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปน้ี 
ระดับ เกณฑการพิจารณา 

1 =ควรปรับปรุง    

2 = พอใช มีแผนการพัฒนาสื่อ 

3 = ดี มีการพัฒนาสื่อที่สําหรับการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคลองกับ
ความตองการของผูเขัาฝกอบรม  

4 = ดีเยี่ยม มีการทดลองใชสื่อกับผูเขารับการฝกอบรม 
5 = ดีเลิศ มีการประเมินผลของการใชสื่อ  

 
12) การดําเนินงาน   

มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  
2550 2551 กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1) บํารุงรักษาระบบ Multicast เดิมที่
ใหบริการอยูในปจจุบันใหสามารถใช
งานไดอยางตอเนือ่ง 

            

2. จัดหา Content             
 
13) การประเมินผล :  

1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. เก็บรวบรวมผลดําเนินงาน 
3. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
4. ระบุประโยชนที่ไดรับและเสนอแนะแนวทางพัฒนาตอไป 
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1) ประเด็นยุทธศาสตร      พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ  สรางและพัฒนา ICT Infrastructure 
3) โครงการ    An8) โครงการจัดหาและซอมบํารุงครุภัณฑของฝายวิเคราะหระบบและ 

พัฒนาโปรแกรม 
4 ) รหัสในระบบ KKU-MIS  
5 ) รหัสกลยุทธและโครงการหลัก D3S4a : 000 
6 ) ผูรับผิดชอบโครงการ นายอุกฤษฏ  เขื่อนแกว      
โครงการพัฒนาบุคลากร ไดจัดเปนชุดโครงการยอยดังตอไปนี้   

โครงการยอย รหัสโครงการ งป.แผนดิน งป.เงินรายได ผูรับผิดชอบ 
An8.1  โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร D3S4a : 023 - 300,000 นายวัชรินทร  รุงวิริยะวณิช 
An8.2  โครงการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร D3S4a : 024 150,325 - นายสฤษดิ์  เรืองธรรม 

รวม 150,325 300,000  
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1) ประเด็นยุทธศาสตร :      พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ : สรางและพัฒนา ICT Infrastructure 
3) โครงการ  An8) โครงการจัดหาและซอมบํารุงครุภัณฑของฝายวิเคราะหระบบและ 
 พัฒนาโปรแกรม 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS  
5) โครงการยอย An 8.1 โครงการจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรฝายวิเคราะห 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S4a : 023 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ นายวัชรินทร รุงวิริยะวณิช   นายสฤษดิ์ เรืองธรรม 
8) หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากงานที่ตองใหบริการนอกสถานที่ในโอกาสตางๆ มากขึ้นในภารกิจปจจุบัน และความตองการเครื่องที่มี
ประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับการใชงาน ทําใหเกิดปญหาขอจํากัดของเครื่องแบบตั้งโตะที่เคลื่อนยายลําบาก เปนอุปสรรคตอการ
ทํางาน ในหลายสถานการณที่ตองปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งในปจจุบันมีภารกิจในความรับผิดชอบของฝายฯหลายภารกิจทั้ง
ของมหาวิทยาลัยและของศูนยคอมพิวเตอร ทําใหเกิดความตองการเครื่องคอมพิวเตอรที่เอื้อตองานที่ตองปฏิบัติ ซึ่งเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบ Notebook จะสามารถชวยแกปญหาในการนําไปปฏิบัติงานในสถานที่ตางๆได  รวมท้ังเครื่อง Notebook
สามารถที่จะใชทํางานในสถานที่ไดโดยไมจําเปนตองจัดหาเครื่องแบบตั้งโตะสําหรับบุคลากรภายในฝายวิเคราะหอีก ซึ่งจะทํา
ใหประหยัดงบประมาณไปไดอีกจํานวนหนึ่ง เพราะจัดหาเครื่อง Notebook เพียงแบบเดียวในราคาที่ไมตางกันมากนักกับ
เครื่องแบบตั้งโตะ 
9) วัตถุประสงค 

เพื่อจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรแบบ Notebook เพื่อทดแทนครุภัณฑคอมพิวเตอรของฝายวิเคราะห ที่เปนเครื่องแบบ
ต้ังโตะของบุคลากรภายในฝายวิเคราะห  

10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   
       ตัวชี้วัดที่ 1  ประสิทธิภาพในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอรอุปกรณสํานักงาน/โสตทัศนูปกรณ 
  เปาหมาย   ระดับ “ดี” ขึ้นไป โดยมเกณฑการพิจารณาดังตอไปนี้  

ระดับ เกณฑการพิจารณา 
1 =ควรปรับปรุง   มีการคาดการณ/วิเคราะหความตองการกอนการจัดหา 
2 = พอใช จัดหาไดถูกตองตามระเบียบงานพัสดุ 
3 = ดี จัดหาไดตรงตามระยะเวลาและจํานวนที่ขอจัดหา 
4 = ดีเยี่ยม จัดหาไดตรงตามวัตถุประสงคของการใชงาน 
5 = ดีเลิศ มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตามพัสดุที่จัดหามาได 

 
11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
  คุณภาพของการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นเนื่องดวยประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่องในดานของ ความรวดเร็วของการ
ประมวลผล คุณสมบัติในการพกพาเคลื่อนยาย รวมทั้งการประหยัดงบประมาณในระยะยาวเพราะไมมีความจําเปนตองขอ
จัดหาเครื่องเพิ่มเติมเปนครั้งคราวอีกตอไปเพื่อเสริมในสวนที่ยังขาด 
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12) การดําเนินงาน   
มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  

2550 2551 กิจกรรม 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

1. พิจารณารูปแบบและคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร Notebook ที่ตองการ 

            

2. ดําเนินการจัดหา              
 

13) งบประมาณ 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน     - บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน 100,000 บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 320,000   บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  

14.1) งบประมาณเงินรายได  จํานวนเงิน 320,000 บาท 
2550 2551 แผนการใชจาย 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 
คาครุภณัฑ 
  - Notebook สําหรับใชงาน
ภายในฝาย จํานวน 2 เคร่ือง  

 100,000            

             
 

15) การประเมินผล :     
1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบบันทึกการดําเนินการ  
3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน  
4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว   
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร 
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1) ประเด็นยุทธศาสตร :      พัฒนาเทคโนโลยีใหทันสมัย 
2) กลยุทธ : สรางและพัฒนา ICT Infrastructure 
3) โครงการ    An 8)  โครงการจัดหาและซอมบํารุงครุภัณฑของฝายวิเคราะหระบบและ 

พัฒนาโปรแกรม 
4) รหัสในระบบ KKU-MIS       
5) โครงการยอย    An 8.2)  โครงการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร 
6) รหัสกลยุทธและโครงการยอย    D3S4a : 024 
7) ผูรับผิดชอบโครงการ  นายอุกฤษฏ เขื่อนแกว 
8) หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากครุภัณฑของฝายวิเคราะหที่ใชงานมีทั้งชนิดของอุปกรณและอายุของอุปกรณที่หลากหลาย รวมทั้งความจําเปน
ของอุปกรณแตละชนิดมีคาบระยะเวลาของการบํารุงรักษาที่จําเปนตองมี เพื่อคงประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณใหได
สมบูรณมากที่สุด จึงจําเปนที่ตองมีคาใชจายในการบํารุงรักษา 
9) วัตถุประสงค 

เพื่อซอมบํารุงอุปกรณการใชงานในฝายวิเคราะหใหมีประสิทธิภาพการทํางานใหสมบูรณที่สุดเพื่อใหตอบสนองตอ
การทํางานที่ดี 

10) ตัวชี้วัดความสําเร็จ / เปาหมาย   
ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความสําเร็จของการซอมบํารุง  

เปาหมาย  ระดับ “ดี” ขึ้นไป  โดยมีเกณฑการพิจารณา  
ระดับ เกณฑการพิจารณา 

1 =ควรปรับปรุง    
2 = พอใช มีการกําหนดตารางการซอมบํารุง 
3 = ดี อุปกรณไดรับการซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่สามารถใชการตลอดเวลา  
4 = ดีเยี่ยม อุปกรณไดรับการซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่สามารถใชการตลอดเวลา

และปลอดภัย 
5 = ดีเลิศ  อุปกรณไดรับการซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่สามารถใชการตลอดเวลา

และปลอดภัย และมีความคุมคากับประโยชนที่ไดรับ  
 
11) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

การทํางานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
12) การดําเนินงาน 

มีการกําหนดตารางกิจกรรมการดําเนินงานและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหแตละกิจกรรมไดประสบผลสําเร็จ ดังนี้  
โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ซอมบํารุงอุปกรณการทํางานที่ชํารุดหรือ
ประสิทธิภาพตํ่าเนื่องจากคุณสมบัติและระยะเวลาการ
ใชงานของบุคลากรฝายวิเคราะห 

            

 



แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ศูนยคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

-219- 
 

13) งบประมาณ 
   งบประมาณแผนดิน  จํานวน 150,325 บาท  
   งบประมาณเงินรายได  จํานวน       - บาท  
    รวมทั้งหมด  จํานวน 150,325   บาท  
14) แผนการใชจายงบประมาณ  
 14.1) งบประมาณเงินแผนดิน  จํานวนเงิน 150,325 บาท 

2550 2551 แผนการใชจาย 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. 

คาใชสอย   จํานวน 100,000 
บาท  
   - คาซอมแซมครุภัณฑ  

 
                                                                     100,000  

วัสดุ จํานวน 50,325 บาท  
  - วัสดุสําหรับซอมแซม
ครุภัณฑ 

 

 
15) การประเมินผล  
 1. กําหนดเกณฑการประเมินผล 
 2. สรางเครื่องมือสําหรับการประเมินผล ไดแก แบบบันทึกการดําเนินการ 
 3. เก็บรวบรวมผลการดําเนินงาน 
 4. ระบุสภาพความสําเร็จ โดยการนําผลการประเมินเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายที่ต้ังไว 
 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอผูบริหาร
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8.  แบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 

 
 


