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 คํานํา 

 แผน  ปฏิบติั  การ  ประจํา  ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ฉบับ  นี�  ได้  จัด  ทํา 
 ขึ�น  เพื�อ  ให้  สอดคล้อง  กับ  แผน  ยุทธศาสตร์  การ  บริหาร  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  พ  .  ศ  .  2563  -2566  และ 
 แผน  ปฏิบติั  การ  ประจํา  ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  ฉบบั  ที�  ได้  รับ  เห็น  ชอบ  จาก 
 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั�งที� 7/2565 เมื�อวันพุธที� 6 กรกฏาคม 2565 

 สาระ  สําคัญ  ของ  แผนฯ  ประกอบ  ด้วย  3  สว่น  คือ  บทนํา  สว่น  ที�  2  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจํา 
 ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  และ  สว่น  ที�  3  การ  กํากับ 
 ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงาน 

 สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  หวัง  เป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ว่า  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจํา 
 ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  ฉบบั  นี�  จะ  เป�น  เครื�อง  มือ  ผลัก  ดัน  ให้  ภารกิจ  ของ  สํา  นักฯ  เกิด  ผล  สัมฤทธิ�  ตาม 
 เป�า  หมาย  ที�  กําหนด  ไว้  และ  ตอบ  สนอง  ต่อ  เป�า  หมาย  ตาม  ยุทธศาสตร ์ ของ  มหาวิทยาลัย  ได้  อยา่ง  เป�น  รูป 
 ธรรมอยา่งชัดเจนเพื�อมุ่งสูก่ารเป�นหนว่ยงานที�เป�นเลิศทางด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตามปรชัญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตามที�สํานักฯ ได้กําหนดเป�าหมายไว้ 

 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 1 ตุลาคม 2565 



 บทสรุปผูบ้รหิาร 

 สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ได้  จัด  ทํา  แผน  ปฏิบติั  การ  ประจํา  ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  โดย  ได้  นํา 
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 การ  ดําเนิน  การ  ซึ�ง  ใน  รอบ  ป�งบประมาณ  2566  ประกอบ  ด้วย  ยุทธศาสตร ์  กลยุทธ ์  แผน  งาน  / 
 โครงการ ดังนี� 
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 ประเด็น  ยุทธศาสตร ์ ที�  2  ขับ  เคลื�อน  การ  พัฒนา  องค์กร  ด้วย  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  จํานวน  3 
 กลยุทธ ์ ได้แก่  (1)  พัฒนา  บุคลากร  ภาค  Digital  Technology  (2)  ปรับปรุง  ประสิทธภิาพ  การ  ทํางาน 
 ด้วย  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  (3)  การ  จัด  ระบบ  การ  อํานวย  การ  ที�  เอื�อ  ต่อ  การ  ผลัก  ดัน  ให้  กระบวนการ  ดิจิทัล 
 ทรานฟอรเ์มชั�นให้ประสบผลสําเร็จ 

 โดย  ประเด็น  ยุทธศาสตร ์ และ  กลยุทธ ์ ดัง  กล่าว  ข้าง  ต้น  มี  ความ  เชื�อม  โยง  และ  สอดคล้อง  กับ 
 แผน  ยุทธศาสตร ์ การ  บริหาร  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  พ  .  ศ  .  2563-2566  และ  แผน  ปฏิบัติ  การ  ประจํา 
 ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  ใน  ประเด็น  เสา  หลัก  ที�  1  Peoplel  :  ด้าน  การ  สง่ 
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 สว่นที� 1 
 บทนํา 

 1.1 หลักการและความสําคัญ 
 สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เป�น  หนว่ย  งาน  ที�  มี  ฐานะ  เทียบ  เท่า  คณะ  ตามพ  ระ  ราช  บัญญัติ 

 มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  พ  .  ศ  .  2558  มีหน้า  ที�  ใน  การ  จัด  ทํา  แผน  ปฏิบติั  การ  ให้  สอดคล้อง  แผน 
 ยุทธศาสตร ์ การ  พัฒนา  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  พร้อม  ทั�ง  นํา  แผน  ปฏิบติั  การ  ที�  ผ่าน  การ  อนุมัติ  จาก  ผู้ 
 บรหิาร  มหาวิทยาลัย  ไป  ปฏิบติั  รวม  ทั�ง  ติดตาม  ประเมิน  และ  รายงาน  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ตาม  แผน  เสนอ 
 ผู้  บรหิาร  มหาวิทยาลัย  ตาม  กรอบ  ระยะ  เวลา  ที�  กําหนด  ไว้  ซึ�ง  เป�น  ไป  ตาม  แนว  ปฏิบัติ  ตามพ  ระ  ราช 
 บญัญัติ  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  พ  .  ศ  .  2558  มาตรา  23(1)  ให้  สภา  มหาวิทยาลัย  มีหน้า  ที�  กําหนด 
 ทิศทาง  เป�า  หมาย  ของ  มหาวิทยาลัย  และ  วาง  เป�า  หมาย  รวม  ทั�ง  อนุมัติ  แผน  พัฒนา  ของ  มหาวิทยาลัย  ที� 
 เกี�ยวข้อง  กับ  การ  ดําเนิน  งาน  ตาม  วัตถุประสงค์  ของ  มหาวิทยาลัย  และ  มาตรา37  (2)  ให้  มหาวิทยาลัย 
 จัด  ทํา  แผน  พฒันา  และ  แผน  ปฏิบัติ  การ  ตาม  กรอบ  ระยะ  เวลา  ที�  สภา  มหาวิทยาลัย  กําหนด  รวม  ทั�ง 
 ติดตาม  และ  ประเมิน  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ด้าน  ต่างๆ  ของ  มหาวิทยาลัย  อีก  ทั�ง  มี  ความ  สอดคล้อง  กับ  พระ 
 ราช  กฤษฏี  กา  ว่า  ด้วย  หลัก  เกณฑ์  และ  วิธ ี การ  บริหาร  บ้าน  เมือง  ที�  ดี  พ  .  ศ  .  2546  มาตรา  13,  14,  16  และ 
 17  ซึ�ง  บญัญัติ  ให้  แต่ละ  ป�งบประมาณ  ให้  สว่น  ราชการ  จัด  ทํา  แผน  ปฏิบติั  ราชการ  ประจํา  ป�  ที�  จะ  ต้อง 
 เสนอ  ต่อ  รฐัมนตร ี เพื�อ  ให้  ความ  เห็น  ชอบ  และ  ให้  สํานัก  งบ  ประมาณ  ดําเนิน  การ  จัดสรร  งบ  ประมาณ 
 เพื�อ  ปฏิบติั  งาน  ให้  บรรลุ  ผล  สําเรจ็  ใน  แต่ละ  ภารกิจ  ใน  กรณ ี ที�  สว่น  ราชการ  มิได้  เสนอ  แผน  ปฏิบัติ 
 ราชการ  ใน  ภารกิจ  ใด  หรอื  ภารกิจ  ใด  ไม่  ได้  รับ  ความ  เห็น  ชอบ  จาก  รฐัมนตรี  มิ  ให้  สํานัก  งบ  ประมาณ 
 จัดสรรงบประมาณสําหรบัภารกิจนั�น 

 การ  จัด  ทํา  แผน  ปฏิบติั  การ  ประจํา  ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  สํานัก  เทคโนโลย ี ดิจิทัล 
 ได้  จัด  ทํา  ขึ�น  ภาย  ใต้  หลัก  การ  ที�  สอดคล้อง  เชื�อม  โยง  กับ  ยุทธศาสตร ์ การ  จัดสรร  งบ  ประมาณ  ราย  จ่าย 
 ประจํา  ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  แผน  ยุทธศาสตร์  การ  บริหาร  มหาวิทยาลัย  พ  .  ศ  .  2563-2566 
 แผน  ปฏิบติั  การ  ประจํา  ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  และ  บริบท  ที�  เกี�ยวข้อง  ทั�ง  จาก  ภายใน  และ  ภายนอก 
 องค์กร รวมถึงยังได้วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสํานักฯ ในรอบป�ที�ผ่านมา 

 1.2 สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) 
 จุดแข็ง (Strengths) 

 ด้านระบบ 
 ●  มีการปรับโครงสรา้งองค์กรเพื�อให้มีความคล่องตัวและยืดหยุน่โดย 

 บุคลากรของสํานักฯ สามารถทํางานได้ทั�งตามสายงานที�รับผิดชอบ 
 และทํางานข้ามสายงานได้อยา่งคล่องตัวและรวดเร็ว 

 ●  มีการใช้เทคโนโลยีเป�นเครื�องมือสื�อสารภายในองค์กรเพิ�มมากขึ�น 
 ●  มีการจัดทําแผนการดําเนินงานที�เน้นการมีสว่นของทุกสว่นงาน 
 ●  จัดทําแผนการดําเนินงานภายใต้ข้อมูลที�น่าเชื�อถือและคํานึงถึงการ 

 เปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต 
 ●  มีการกําหนดเป�าหมายและกรอบระยะเวลาที�จะดําเนินการให้แล้ว 

 เสร็จตามแผนการดําเนินงาน 
 ●  จัดให้มีการถ่ายทอดแผนฯ สูก่ารปฏิบัติทั�วทั�งองค์กร พร้อมทั�งมี 

 การปรับแผนฯให้ทันกับสถานการณที์�เปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ 
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 ●  มีการสรา้งเครือขา่ยความรว่มมือกับบุคลากรผู้พัฒนาระบบและผู้ 
 ใช้งานทั�วทั�งมหาวิทยาลัยในรูปแบบคณะกรรมการเครือขา่ยดําเนิน 
 งานดิจิทัลทรานฟอร์เมชั�นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ�งมีการทํางาน 
 รว่มกันทั�งที�เป�นทางการและไม่เป�นทางการ 

 ●  มีการสอบทานผลการปฏิบติังานทั�งจากภายในและภายนอกสํา 
 นักฯ 

 ด้านเทคโนโลยี 
 ●  มีเครอืขา่ยแกนหลักทั�งด้าน Network & Wi-Fi ที�มีศักยภาพสูงขึ�น 

 รองรับกับการใช้งานที�หลากหลายทั�งในด้านปริมาณและความ 
 ต้องการที�แตกต่างกันของกลุ่มผู้รับบริการ 

 ●  มีการพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานทางด้านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 ทั�งด้าน Hardware & Software เพื�อให้สามารถรองรับการพฒันา 
 และการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ในรูปแบบดิจิทัลมากขึ�น ทั�งโดย 
 การประยุกต์ใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเดิมที�มีอยู ่และการพฒันา 
 ขึ�นใหม่ 

 ●  มีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรทางเทคโนโลยีรว่มกันทั�วทั�ง 
 มหาวิทยาลัย 

 ●  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ�นหลายระบบ ซึ�งมีทั�งสว่นที�พฒันา 
 ขึ�นเองและสว่นที�รว่มกับคณะ/สว่นงานอื�นๆ เพื�อใช้งานทั�งในระดับ 
 มหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สว่นงาน โดยจะมีการปรับปรุงให้ 
 ระบบสามารถใช้งานได้ในรูปแบบ Digital Workflow และบูรณา 
 การข้อมูลที�ออกจากระบบไปสูก่ารพัฒนาให้เป�นระบบ ERP 
 (Enterprise Resource Planning) ในโอกาสต่อไป 

 ด้านบุคลากร 
 ●  บุคลากรของสํานักฯ รอ้ยละ 90  ได้รับการสง่เสริมให้มีทักษะและ 

 ความสามารถในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทั�งในด้านการพฒันาและ 
 การใช้งานในรูปแบบต่างๆ และที�สําคัญบุคลากรร้อยละ 80 ของสํา 
 นักฯ มีสมรรถนะทางด้านการดูแลและพัฒนาระบบเครือขา่ย 
 อินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ซึ�งจะเป�นป�จจัยสําคัญในการขับ 
 เคลื�อนองค์กรให้ก้าวไปสู ่Digital Transformation ได้เป�นผล 
 สําเรจ็ตามเป�าหมาย 

 ●  บุคลากรสว่นใหญข่องสํานักฯ สามารถใช้เทคโนโลยีเป�นเครื�องมือ 
 ในการปฏิบติังานและการปรับปรุงผลการดําเนินงานได้อยา่งมี 
 ประสิทธภิาพ 

 ●  มีลักษณะการทํางานในรูปแบบทีมงาน 
 ●  บุคลากรมีศักยภาพ สามารถสรา้งสรรค์ผลงาน และสังเคราะห์ 

 ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื�อนํามาประยุกต์ในการพฒันางานได้ 
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 ●  เป�นแหล่งถ่ายทอดองค์กรความรู้ และเป�นศูนย์กลางในการให้ 
 บริการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร 

 จุดอ่อน (Weakness) 
 ด้านระบบ 

 ●  ยังขาดการจัดทําผังการทํางานขององค์กรที�เป�นทางการ  ทําให้เป�น 
 อุปสรรคต่อการสื�อสารและประสานการทํางานรว่มกัน เชน่ เกิดข้อ 
 ผิดพลาดที�สําคัญในการทํางาน  ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 

 ●  ยังขาดระบบการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
 แผนการดําเนินงาน ที�มีประสิทธภิาพ ทําให้เป�นอุปสรรคต่อการ 
 สะท้อนผลการปฏิบติังาน และการปรับปรุงแผนงานการดําเนินงาน 

 ●  ขาดการประชาสัมพันธเ์ชงิรุกที�มีประสิทธภิาพ 
 ●  ยังขาดเอกภาพในการสรา้งกลยุทธเ์ชิงรุก 

 ด้านเทคโนโลยี 
 ●  การเชื�อมโยงและบูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื�อใช้งานรว่ม 

 กัน ยังไม่สามารถดําเนินการได้อยา่งครบถ้วนและสมบูรณ์ในทุก 
 ระบบ เนื�องจากมีความเกี�ยวเนื�องกับผู้ดูแลระบบและเจ้าของข้อมูล 
 ในทกุคณะ/สว่นงานเป�นจํานวนมาก 

 ●  ขาดประสิทธภิาพในการจัดการเครื�องมือและอุปกรณ์ทาง 
 เทคโนโลยีที�ครบอายุการใช้งานหรือเสื�อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
 อันเนื�องมาจากข้อกําจัดในด้านงบประมาณและด้านกําลังคน 

 ด้านบุคลากร 
 ●  กําลังคนทางด้านเทคโนโลยี มีไม่เพียงพอกับความคาดหวังของ 

 ผู้รับบริการ และพบว่ากําลังคนทางด้านเทคโนโลยีของสํานักฯ มี 
 ภาระรับผิดชอบมากเกินกว่าปริมาณงานตามข้อกําหนด ซึ�งจะอาจ 
 จะสง่ผลกระทบต่อประสิทธภิาพการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 รวมไปถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

 ●  ยังไม่มีการจัดการความรู้อยา่งเป�นระบบเกี�ยวกับการถ่ายทอดองค์ 
 ความรู้ของบุคลากรที�มีความชํานาญและเชี�ยวชาญในการปฏิบัติ 
 งาน 

 โอกาส (Opportunities) 
 ด้านเทคโนโลยี 

 ●  สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีนโยบายที�ชัดเจนในการขับเคลื�อน 
 มหาวิทยาลัยไปสูก่ารเป�นมหาวิทยาดิจิทัลอยา่งเต็มรูปแบบ ดัง 
 ปรากฏชดัตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 พ.ศ. 2563 - 2566 และแผนปฏิบติัการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 
 2565  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลําดับ ประกอบกับสถานการณ์ 
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 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ�ง 
 มีการระบาดไปทั�วโลก ได้สง่ผลให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการปรับ 
 ตัวแบบก้าวกระโดด ทั�งในด้านการจัดการ การปฏิบัติงานและการ 
 จัดการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัลอยา่งเต็มรูปแบบ  ซึ�งสภาพ 
 การณดั์งกล่าวเป�นโอกาสที�สํานักฯ จะได้รับการสนับสนุนทางด้าน 
 งบประมาณและการสนับสนุนในด้านอื�นๆ จากมหาวิทยาลัย 

 ●  เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของนักศึกษา 
 อาจารย์ และบุคลากร สร้างโอกาสในการพัฒนาเนื�อหา (Content) 
 ในหลายรูปแบบ 

 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
 ●  สืบเนื�องจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอยา่งก้าวกระโดด 

 และนโยบายการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัย 
 ประกอบกับผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 
 ความตระหนักต่อการใช้เทคโนโลยีเพื�อการบริหาร การปฏิบัติงาน 
 และการเรียนรู้เพิ�มมากขึ�น  ได้เป�ดโอกาสให้สํานักฯ สามารถสร้าง 
 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื�อใช้ประโยชน์ในการพฒันา 
 มหาวิทยาลัยในทกุมิติ และเพื�อขับเคลื�อนให้มหาวิทยาลัยได้ก้าวไป 
 สูก่ารเป�นมหาวิทยาลัยดิจิทัลอยา่งเต็มรูปแบบ 

 ภัยคุกคาม (Threats) 
 ด้านเทคโนโลยี 

 ●  การโจมตีทางไซเบอร์ อันเนื�องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ี
 อยา่งก้าวกระโดด ทําให้มิจฉาชีพสามารถพัฒนาเครื�องมือการ 
 โจมตีทางไซเบอร์ที�ทันสมัยขึ�นเพื�อโจมตีเทคโนโลยีขององค์กรให้ 
 ล้มเหลวทั�งระบบ รวมไปถึงการโจรกรรมข้อมูลทางอิเล็คทรอนิคส ์
 ทั�งในระดับองค์กรและระดับรายบุคคล ซึ�งจะสร้างความเสียหาย 
 เป�นอยา่งมากต่อองค์กรและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

 ●  การใ่ช้เทคโนโลยีทํางานแทนกําลังคน อาจทําให้หลายตําแหน่งใน 
 องค์กรหายไป ซึ�งอาจจะสง่ผลกระทบต่อแผนการพฒันาทรัพยากร 
 มนุษย์ในอนาคตได้ 

 ●  ในป�จจุบันเนื�อหาด้านดิจิทัล (Digital Content) มีขนาดของข้อมูล 
 ที�ใหญ ่สง่ผลกระทบต่อ การใช้งานระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตที� 
 เพิ�มมากขึ�น 

 ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
 ●  ความต้องการกําลังคนทางด้านเทคโนโลยี เนื�องจากความก้าวหน้า 

 ทางด้านเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ได้ทําให้ภาคเอกชนมีการจ้าง 
 งานในสายงานทางด้านเทคโนโลยีด้วยอัตราค่าจ้างที�สูง พร้อมทั�ง 
 สวัสดิการที�ดีเยี�ยม เพื�อดึงดดูให้คนเก่งๆ ใด้เข้ามาทํางานในองค์กร 
 ของตนเอง เพราะมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจใหม่ๆได้ตลอด 
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 เวลา และสามารถสรา้งความได้เปรียบทางธุรกิจเหนือคู่แขง่ขันได้ 
 ทั�งในและต่างประเทศ สถานการณ์ดังกล่าวอาจทําให้ภาครัฐเกิด 
 การขาดแคลนกําลังคนที�เก่งๆ ทางด้านเทคโนโลยีได้ เนื�องจาก 
 อัตราค่าจ้างและสวัสดิการไม่สามารถแขง่ขันกับภาคเอกชนได้ 
 เพราะไม่สามารถกําหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการในอัตราที�สูง 
 เกินกว่าที�กฏหมายกําหนดได้ ซึ�งแตกต่างจากภาคเอกชนที�สามารถ 
 กําหนดอัตราค่าจ้างและสวัสดิการได้ตามความสามารถในการทํา 
 ธุรกิจ ทําให้คนเก่งๆ ทางด้านเทคโลยีของภาครัฐลาออกไปเพื�อ 
 ทํางานกับภาคเอกชนได้ในที�สุด 

 ●  การใช้เทคโนโลยีเป�นเครื�องมือในการปฏิบัติงานเพิ�มมากขึ�นของ 
 บุคลากร อาจสง่ผลเสียต่อการสรา้งมนุษย์สัมพันธใ์นองค์กร 

 ด้านกฏหมาย 
 ●  กฏหมายทางด้านเทคโนโลยี มีรายละเอียดการปฏิบัติในหลาย 

 ระดับชั�น อาจทําให้ผู้ปฏิบติังานมีความเสี�ยงต่อการกระทําผิดกฏ 
 หมายซึ�งมีโทษทั�งทางอาญาและทางแพง่ 

 ●  การออกกฏหมายทางด้านเทคโนโลยี ไม่ทันกับความความหน้าทาง 
 ด้านเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคที�มีการ 
 เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเรว็ ทําให้เป�นอุปสรรคต่อการพฒันา 
 เทคโนโลยีใหม่ๆ 

 1.3 ผลการดําเนินงานที�สําคัญในรอบป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ใน  รอบ  ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2565  ที  ผ่าน  มา  สํา  นักฯ  ได้  มี  การ  ดําเนิน  งาน  ที� 

 สอดคล้อง  กับ  นโยบาย  และ  ยุทธศาสตร ์ ทาง  ด้าน  Digital  Tranformation  ของ  มหาวิทยาลัย 
 ขอนแก่น ดังนี� 

 1.  สนับสนุน  การ  ปรับ  เปลี�ยน  วิธ ี การ  ทํางาน  และ  การ  จัดการ  เรียน  การ 
 สอน  ใน  รูป  แบบ  ออนไลน์  อยา่ง  เต็ม  รูป  แบบ  โดย  มี  การ  จัดหา  แบ  นวิดท์ 
 ทั�ง  ใน  และ  ต่าง  ประเทศ  ขนาด  30/26  G  ไว้  บริการ  ตลอด  ทั�ง  ป�  พร้อม 
 ทั�ง  ติด  ตั�ง  ขา่ย  สายใย  แก้ว  นํา  แสง  ใน  ระบบ  FTTx  &  FTTd  จํานวน 
 2,654   จุด       เพื�อเพิ�มประสิทธภิาพให้กับสัญญาณเครือขา่ย 
 อินเทอรเ์น็ต  โดย  เฉพาะ  อยา่ง  ยิ�ง  สัญญาณ  Wi-Fi  มี  การ  จัด  หา  ซอฟต์ 
 แวร์ลิขสิทธิ�ที�จําเป�นต่อการทํางานและการเรียนการสอนในรูปแบบ 
 ออนไลน์  ได้แก่  Zoom,  Google  Hangouts,  Google  Meet, 
 Microsoft  Teams  ฯลฯ  โดย  มี  นักศึกษา  บุคลากร  และ  ผู้  มี  สว่น  ได้  เสีย 
 ได้  รบั  ประโยชน์  จาก  การ  ดําเนิน  การ  ดัง  กล่าว  ไม ่ น้อย  กว่า  40,000  คน 
 นอกจาก  นั�น  ได้  มี  การ  เพิ�ม  ประสิทธภิาพ  ให้  กับ  ระบบ  การ  จัดการ  เรียน 
 การ  สอน  ใน  รูป  แบบ  ออนไลน์  โดย  การ  เพิ�ม  พื�นที�  การ  ใช้  งาน  Google 
 Workspace  for  Education  และ  การ  จัดหา  คอมพิวเตอร์  แม ่ ขา่ย 
 สําหรับ  การ  ประมวล  ผล  ประสิทธภิาพ  สูง  เพิ�ม  ขึ�น  เพื�อ  ให้  มี  พื�นที�  เพียง 
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 พอต่อการจัดการและการประมวลผลข้อมูลทางด้านการจัดการ 
 เรยีนการสอนรวมไปถึงการจัดการสอบในรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ 

 2.  พัฒนาและสง่เสริมให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ 
 ทํางาน  ของ  สํานักงาน  เพื�อ  ลด  การ  ใช้  กระดาษ  (Paperless)  และ  ลด 
 ระยะ  เวลา  ใน  การ  ทํางาน  ได้แก่  ระบบ  สาร  บร  รณ  อิเล็ค  ทรอ  นิคส์ 
 (DMS),  ระบบ  ชาํระ  เงิน  ออนไลน์  (Payment  Hub)  ซึ�ง  สามารถ  ออก 
 ใบเสร็จในรูปแบบดิจิทัลได้โดยการเชื�อมต่อระบบการเงินบัญชี 
 และ  พสัดุ  (KKUFMIS),  ระบบ  สํานัก  งา  นอิเล็ค  ทรอ  นิคส์  (e-office), 
 ระบบ  การ  ประเมิน  ผล  การ  ปฏิบติั  งาน  ราย  บุคคล  (PD),  ระบบ  การ  เงิน 
 บญัช ี  พัสด ุ  (KKUFMIS),  ระบบ  การ  ประชุม  ออนไลน์  ,  ระบบ 
 สวัสดิการของบุคลากรผู้ปฏิบติังานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3.  มีการเชื�อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกันเพื�อให้นักศึกษาและบุคลากร 
 สามารถ  ใช้  รว่ม  กัน  ได้  โดย  เน้น  ข้อมูล  ที�  มี  ความ  สําคัญ  ต่อ  การ  ดําเนิน 
 การของมหาวิทยาลัย 

 4.  การพัฒนาระบบสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในสถานการณ์การ 
 แพร ่ ระบาด  โค  วิด  -19  ได้แก่  การ  พัฒนา  เครื�อง  ออก  บัญช ี ผู้  ใช้ 
 ชั�วคราว  สําหรับ  โรง  พยาบาล  สนาม  และ  ได้  รว่ม  กับ  รอง  อธกิารบดี  ฝ�าย 
 ดิจิทัล  ใน  การ  จัด  เตรียม  ข้อมูล  เพื�อ  พัฒนา  ระบบ  จอง  คิว  ฉีด  วัคซีน  การ 
 จัด  ลําดับ  คิว  ใน  การ  ฉีด  วัคซีน  ป�องกัน  โรค  โค  วิด  -19  และ  ระบบ 
 Isolation  นอกจาก  นั�น  ยัง  พัฒนา  ให้  ระบบ  สามารถ  เชื�อม  โยง  กับ  ระบบ 
 หมอพร้อมได้อีกชอ่งทางหนึ�งด้วย 

 5.  จัดหาเครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับบริการจัดการเรียนการสอนและ 
 บริการทางวิชาการอื�นๆ จํานวน 25 เครื�อง 

 6.  มี  การ  ทํา  Multi  Factor  ให้  กับ  บุคลากร  ของ  มหาวิทยาลัย  ไป  แล้ว 
 ประมาณ รอ้ยละ 90 ของจํานวนบุคลากรทั�งหมด 

 7.  บรกิาร  ฝ�ก  อบรม  ทาง  ด้าน  ICT  ตั�งแต่  ขั�น  พื�น  ฐาน  จนถึง  ขั�น  สูงสุด  ให้  กับ 
 นักศึกษา  บุคลากร  และ  บุคคล  ทั�วไป  ครอบคลุม  ทั�ง  ด้าน  ระบบ  เครือ 
 ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  ,  ด้าน  ซอฟต์แวร์  ระบบ  สารสนเทศ  ,  ด้าน  โปรแกรม 
 ระบบปฏิบติัการ, ด้าน Web application, ด้าน IT security 

 8.  ให้บริการคลังข้อมูลกลางเพื�อให้คณะ/สว่นงานได้นําไปใช้ประโยชน์ใน 
 มิติต่างๆ 

 9.  รว่มกับรองอธกิารบดีฝ�ายดิจิทัลพัฒนาระบบการเดินทางไป 
 ราชการ  ซึ�ง  เป�น  ระบบ  ที�  ใช้  งาน  ใน  รูป  แบบ  Digital  Workflow  โดย 
 สํา  นักฯ  จะ  รับ  ผิด  ชอบ  ใน  สว่น  ของ  การ  จัดการ  ข้อมูล  ของ  คณะ  /  สว่น 
 งาน  ให้  เป�น  ตาม  โครงสรา้ง  ข้อมูล  ใน  ระบบ  โดย  ขณะ  นี� ้  ระบบ  สามารถ 
 ใช้  งาน  ได้  เป�น  ที�  เรียบร้อย  แล้ว  และ  จะ  ถือ  เป�น  ระบบ  ต้นแบบ  ใน  การ 
 พฒันา  อื�นๆ  ที�  มี  ความ  สําคัญ  และ  จําเป�น  ต่อ  การ  ดําเนิน  งาน  ของ 
 มหาวิทยาลัย 

 10.  รว่มกับรองอธกิารบดีฝ�ายบริหารและรองอธกิารบดีฝ�ายดิจิทัลใน 
 การริเริ�มพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) 
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 11.  พฒันา  ต่อย  อด  บริการ  ทาง  ด้าน  IOT  ครอบคลุม  ทั�ง  ด้าน  IoT 
 Platform  และ  Container  Server,  ด้าน  โครงสรา้ง  พื�น  ฐาน  ที�  จําเป�น 
 ต่อ  การ  พัฒนา  ระบบ  IOT.  ด้าน  ห้อง  ปฏิบติั  การ  ทาง  ด้าน  IOT  โดย  มี 
 ความ  รว่ม  มือ  กับ  คณะ  /  สว่น  งาน  ต่างๆ  ภายใน  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น 
 และ  มีน  วัต  กร  รม  ใหม่ๆ  ทาง  ด้าน  IOT  ได้แก่  (  1  )  เครื�อง  ออก  บัญชี  ผู้  ใช้ 
 ชั�วคราว  (  2  )  เครื�อง  คัด  กร  อง  พลา  สม่า  พัฒนา  รว่ม  กับ  คณะ 
 แพทย์ศาสตร์  (3)  ระบบ  ควบคุม  -  การ  เข้า  ออก  ลาน  จอด  รถ  โดย  การ  อ่าน 
 ป�าย  ทะเบียน  (4)  ระบบ  ตรวจ  จับ  ความเร็ว  รถยนต์  และ  จักร  ยา  ยนต์ 
 ภายในพื�นที�มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 12.  พฒันา  ระบบ  E-Sort  โดย  ขณะ  นี�  ได้  จัดหา  พื�นที�  สําหรับ  ให้  บริการ 
 E-Sort ไปแล้วจํานวน 5 จุด 

 13.  บรหิาร  จัดการ  ทรัพยากร  ทาง  ด้าน  IT  ให้  สามารถ  รองรับ  การ  พัฒนา 
 นวัตกรรม  ทาง  ด้าน  ดิจิทัล  เชงิ  ลึก  ได้  อยา่ง  มี  ประสิทธภิาพ  เชน่  การ 
 สร้าง  นวัตกรรม  ทาง  ด้าน  IOT,  การ  บริการ  HPC  สําหรับ  นัก  วิจัย  ทุก 
 สาขา  วิชา  ,  การ  พัฒนา  ระบบ  AIaaS,  การ  จัดการ  เทคโนโลยี  ใน  การ 
 ยืนยัน  ธุรกรรม  ใน  เครอื  ขา่ย  ค  ริ  ป  โท  เค  อร์เรน  ซี�  ,  การ  สร้าง  ความ  รว่ม 
 มือกับภาคเอกชนชั�นนําของไทยในการพัฒนา Blockchain 

 1.4 โอกาสในการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา 

 ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  256ุุ6  แผน  ยุทธศาสตร ์ การ  บริหาร  มหาวิทยาลัย  พ  .  ศ  .  2563-2566 
 แผน  ปฏิบติั  การ  ประจํา  ป�งบประมาณ  พ  .  ศ  .  2566  และ  บริบท  ที�  เกี�ยวข้อง  ทั�ง  จาก  ภายใน  และ 
 ภายนอก  องค์กร  รวม  ถึง  การ  วิเคราะห์  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  ที�  สําคัญ  ของ  สํา  นักฯ  ใน  รอบ  ป�  ที�  ผ่าน 
 มา  สํานักฯ ได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนา ดังต่อไปนี� 

 1.  พฒันา  โครง  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  ทั�ง  Network  &  Wifi  ให้  มี  เสถียรภาพ 
 และเพียงพอต่อความต้องการในการเข้าใช้บริการ 

 2.  พฒันา  สํา  นักฯ  ให้  เป�น  ศูนย ์ ข้อมูล  ที�  มี  ประสิทธภิาพ  ทั�ง  ด้าน  การ 
 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีมาตรฐานและอํานวยความสะดวกใน 
 ด้าน  ข้อมูล  ให้  กับ  คณะ  /  สว่น  งาน  ต่างๆ  ภายใน  มหาวิทยาลัย  รวม  ไป 
 ถึงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที�มีการใช้งาน 
 ผ่านระบบออนไลน์ 

 3.  พฒันา  ระบบ  ERP  (Enterprise  Resource  Planning)  อยา่ง  เป�น 
 ระบบ  โดย  ดําเนิน  การ  รว่ม  กับ  ผู้  บริหาร  มหาวิทยาลัย  ที�  เกี�ยวข้อง  เชน่ 
 อธกิารบดี รองอธกิารบดีฝ�ายบริหาร รองอธกิารบดีฝ�ายดิจิทัล 

 4.  พัฒนาระบบ AI, Blockchain, สําหรบัการพัฒนาองค์กร 
 5.  พฒันา  ต่อย  อด  บริการ  ทาง  ด้าน  HPC  สําหรับ  นัก  วิจัย  ใน  ทุก  ระดับ  และ 

 ทกุสาขาวิชา 
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 6.  พฒันา  ต่อย  อด  บริการ  ทาง  ด้าน  IOT  เพื�อ  สรา้ง  สิ�ง  ประดิษฐ ์ และ 
 นวัตกรรมใหม่ๆ 

 7.  เพิ�ม  ประสิทธภิาพ  พัฒนา  ระบบ  สนับสนุน  การ  ทํางาน  การ  เรียน  การ 
 สอนในรูปแบบออนไลน์ 

 8.  พัฒนาระบบการป�องกันและรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคาม 
 ทางด้านเทคโนโลยี 

 9.  พฒันา  บุคลากร  (Upskill)  ให้  มี  ทักษะ  และ  ความ  ชํานาญ  ใน  การ 
 ทํางาน  เพื�อ  รองรับ  การ  พัฒนา  ทาง  ด้าน  เทคโนโลยี  ใหม่ๆ  ตาม  แนว 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 1.5 โครงสร้างองค์กร 



 แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2566 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  9 

 1.6 ข้อมูลอัตรากําลังป�จจุบัน 

 1.7 ค่านิยมองค์กรและสมรรถนะหลัก 

 ค่านิยม : 

 B (Bond) – ความผูกพัน 

 I (Innovation) – นวัตกรรม 

 T (Transparency) – ความโปรง่ใส 

 S (Service and Support) - ยินดีให้บริการและให้การสนับสนุน 

 สมรรถนะ  หลัก  :  มี  ความ  ชํานาญ  ทาง  ด้าน  การ  พัฒนา  และ  บาํรุง  รักษา  โครงสร้าง  พื�น 
 ฐาน  และ  โปรแกรม  การ  ใช ้ งาน  ของ  ระบบ  เทคโนโลยี  สารสนเทศ  รวม  ไป  ถึง  มี  ความ  สามารถ  ใน  การ 
 ถ่ายทอดความรูแ้ละจิตสํานึกที�เกี�ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งถูกต้องและปลอดภัยแก่ 
 นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั�วไป 
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 1.8 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการและการนําแผนไปใช้ 
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 สว่นที� 2 

 แผนปฏิบติัการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
 เป�นองค์กรชั�นนําในการปรับเปลี�ยนวิธกีารพฒันาและการจัดการองค์กร 
 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2.2 พันธกิจ 
 2.2.1 พัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานด้านดิจิทัลให้พร้อมต่อการใช้งาน 
 2.2.2 วิจัยและพัฒนาระบบดิจิทัลให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลย ี
 2.2.3 บริการระบบสื�อสารโทรคมนาคม 
 2.2.4 บริการระบบสารสนเทศและแอปพลิเคชั�น 
 2.2.5 บริการคอมพิวเตอร์เพื�อการเรยีนการสอน การปฏิบัติงานและการ 

 บรกิารวิชาการอื�นๆ 
 2.2.6 บริการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลย ี

 2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 ปรับเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ 

 ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัล 
 ในยุคที�มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งก้าวกระโดดของเทคโนโลยีดิจทัลที� 

 มี  ผล  ต่อ  การ  ดําเนิน  ชวิีต  ทุก  ด้าน  แม้  กระ  ทั�ง  การ  ศึกษา  จึง  จําเป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ที�  สํา  นักฯ  จะ 
 ต้องมีการปรบัเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัลอยา่ง 
 เต็ม  รูป  แบบ  ภาย  ใต้  การ  ประยุกต์  ใช้  ทรัพยากร  ทาง  เทคโนโลยี  ที�  มี  อยู ่ เดิม  และ  การ 
 พฒันา  นวัตกรรม  ด้าน  ดิจิทัล  ใหม่ๆ  ขึ�น  มา  ทั�งนี�  เพื�อ  สนับสนุน  ให้  มหาวิทยาลัย  มี  กลไก 
 ใน  การ  รองรบั  การ  เปลี�ยนแปลง  อยา่ง  รวดเร็ว  ทั�ง  ใน  ด้าน  กระบวนการ  ทํางาน  และ  การ 
 สรา้ง  ผล  งาน  ผ่าน  ระบบ  ดิจิทัล  ซึ�ง  จะ  สง่  ผล  ต่อ  การ  เพิ�ม  ประสิทธภิาพ  ใน  การ  ขับ 
 เคลื�อน  การ  พฒันา  องค์กร  ตาม  ยุทธศาสตร ์ การ  พัฒนา  มหาวิทยาลัย  โดย  ผ่าน  กลยุทธ ์
 2 ด้าน ได้แก่ 

 กลยุทธ ์ ที�  1  :  การ  พัฒนา  โครงสรา้ง  พื�น  ฐาน  ทาง  ด้าน  ICT  ให้  มี 
 ประสิทธภิาพ  :  มี  เป�าประสงค์  ใน  การ  พัฒนา  โครง  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  ความเร็ว 
 สูง  ทั�ง  Network  &  WiFi  ให้  มี  เสถียรภาพ  และ  การ  ปรับ  เปลี�ยน  ระบบ  บริการ 
 โครงสรา้งพื�นฐานทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตทั�งในสว่นของฮาร์ดแวร์และ 
 ซอฟต์แวร์ให้รองรับการให้บริการและการพฒันานวัตกรรมทางด้าน 
 เทคโนโลยี  ดิจิทัล  รวม  ไป  ถึง  การ  เฝ�า  ระ  วัง  ป�อ  งกัน  ภัย  คุกคาม  ทาง  เทคโนโลยี 
 ในทุกรูปแบบและสามารถแก้ไขฟ�� นฟูให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ 
 ตามปกติในระยะเวลาอันรวดเรว็ 

 กลยุทธที์� 2 : การพัฒนาบริการและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลย ี
 ดิจิทัล : มีเป�าประสงค์การพัฒนาในด้าน AI, Blockchain, IOT, Digital 
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 Workflow, Data Warehouse,  ERP (  Enterprise  Resource  Planning) 
 และการปรับเปลี�ยนระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้ในรูปแบบดิจิทัล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 ขับเคลื�อนการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ป�จจุบนั  องค์  กร  หลายๆ  แห่ง  แม้  กระทั�ง  มหาวิทยาลัย  ได้  มี  แนวคิด  ใน 

 การ  ปรบั  ตัว  แบบ  ก้าว  กระโดด  เพื�อ  ให้  องค์กร  มี  ความ  มั�นคง  และ  สามารถ  อยู ่
 รอด  ได้  ใน  ทกุ  สถานการณ์  โดย  เฉพาะ  อยา่ง  ยิ�ง  การ  ปรับ  ลักษณะ  องค์กร  ให้ 
 ยืดหยุน่  สอดคล้อง  กับ  ภารกิจ  ทํางาน  ใน  รูป  แบบ  ทีม  งาน  และ  เครือ  ขา่ย  โดย  ไม ่
 จํากัด  เวลา  และ  สถาน  ที�  ทํางาน  ได้  อยา่ง  รวดเร็ว  และ  ได้  ผล  งาน  ที�  มี  คุณภาพ 
 ตรง  ตาม  ความ  ต้องการ  ของ  ผู้รับ  บริการ  และ  ผู้  มี  สว่น  ได้  เสีย  พร้อม  ทั�ง  มี  ความ 
 รบั  ผิด  ชอบ  ต่อ  สังคม  มี  การ  ตัดสิน  ใจ  ภาย  ใต้  ข้อมูล  ที�  เป�น  จริง  และ  ทัน  ต่อ 
 สถานการณ์  ดัง  นั�น  จึง  จําเป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ที�  สํา  นักฯ  จะ  ต้อง  มี  การ  พัฒนา 
 เทคโนโลยี  ดิจิทัล  มา  ใช้  ใน  การ  บริหาร  จัดการ  องค์กร  และ  เป�นต้น  แบบ  ให้  สว่น 
 งาน  ต่างๆ  นํา  ไป  ใช ้  เพื�อ  ผลัก  ดัน  ให้  องค์กร  สามารถ  ปรับ  ตัว  ให้  มี  ความ  มั�นคง 
 และอยูร่อดได้ในทกุสถานการณ ์โดยผ่านกลยุทธ ์3 ด้าน ได้แก่ 

 กลยุทธ ์ ที�  1  พัฒนา  บุคลากร  ภาค  Digital  Technology  :  มี 
 เป�าประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี�ยวชาญในการ 
 พฒันาและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป�นเครื�องมือในการปรับปรุงและพัฒนา 
 ประสิทธภิาพ  ใน  การ  ปฏิบัติ  งาน  การ  พัฒนา  บุคลากร  ให้  เป�น  ทุน  มนุษย์  การ 
 สง่  เสรมิ  การ  ทํางาน  เป�น  ทีม  การ  สง่  เสริม  ความ  ก้าวหน้า  ใน  อาชีพ  การ  จัดการ 
 อัตรา  กําลัง  ให้  สอดคล้อง  กับ  ภารกิจ  ที�  รับ  ผิด  ชอบ  การ  สง่  เสริมสุข  ภาพ 
 อนามัย  และ  ความ  ปลอดภัย  ใน  การ  ที�  ทํางาน  การ  สร้าง  มนุษย์  สัมพันธ ์ ที�  ดี  ใน 
 องค์กร 

 กลยุทธ ์ ที�  2  ปรับปรุง  ประสิทธภิาพ  การ  ทํางาน  ด้วย  เทคโนโลย ี ดิจิทัล 
 :  มี  เป�าประสงค์  ใน  การ  พัฒนา  ใน  ด้าน  การ  ใช ้ เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เป�น  เครื�อง  มือ 
 ใน  การ  ทํางาน  และ  การ  ปรับ  เปลี�ยน  กระบวนการ  ทํางาน  ของ  สํา  นักฯ  ให้ 
 รองรบั  กระบวนการ  ทํางาน  ใน  รูป  แบบ  ดิจิทัล  เพื�อ  ให้  กระบวนการ  ทํางาน 
 เป�นการทํางานที�มีประสิทธภิาพ รองรับการเปลี�ยนแปลงได้เป�นอยา่งดี 

 กลยุทธ ์ ที�  3  การ  จัด  ระบบ  การ  อํานวย  การ  ที�  เอื�อ  ต่อ  การ  ผลัก  ดัน  ให้ 
 กระบวนการ  ดิจิทัล  ทรานฟ  อร์  เม  ชั�น  ให้  ประสบ  ผล  สําเรจ็  :  มี  เป�าประสงค์  ใน 
 การพัฒนากลไกที�มีประสิทธภิาพในการผลักดันให้กระบวนการดิจิทัล 
 ทรานฟ  อร ์ เม  ชั�น  ให้  ประสบ  ผล  สําเร็จ  ทั�ง  ใน  ด้าน  แผน  งาน  /  โครงการ  การ 
 จัดสรร  ทรพัยากร  ทางการ  บริหาร  การ  จัดการ  ลูกค้า  สัมพันธ ์  การ  ถ่ายทอด 
 องค์  ความ  รู ้ ทาง  ด้าน  ICT  สภาพ  แวดล้อม  ทาง  กายภาพ  ใน  ที�  ทํางาน  อาคาร 
 สถานที�และสิ�งอํานวยความสะดวก 

 2.4 เป�าหมายเชงิยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์
 ยุทธศาสตร ์ ที�  1  ปรับ  เปลี�ยน  ระบบ  การ  ให้  บริการ  ทาง  เทคโนโลย ี ให้  ก้าว  เข้า  สู ่

 ยุคดิจิทัล 
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 เป�า  หมาย  เชิง  ยุทธศาสตร ์  :  พัฒนา  กลไก  ทาง  ด้าน  เทคโนโลยี  เพื�อ 
 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการเปลี�ยนผ่านองค์กรไปสูยุ่คดิจิทัลอยา่งเต็มรูปแบบ 

 เป�าหมายเชงิกลยุทธ ์: 

 1.  มี  ความ  สามารถ  ใน  การ  รับ  -  สง่  ข้อมูล  อยู ่ ที�  30,000 
 คน/ครั�ง 

 2.  มีความสามารถในการประมวลผลบนระบบเครือ 
 ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  (  การ  จัดการ  ข้อมูล  ใน  ระบบ  )  อยู ่ ที� 
 99.50% 

 3.  สัญญาณอินเทอร์เน็ตในเส้นทางหลักสามารถใช้ 
 งานอยา่งมีประสิทธภิาพในระดับ 99.50% 

 4.  ปลอดภัย  100%  จาก  การ  โจมตี  ระบบ  ใน  ทุก  รูป  แบบ 
 เชน่ การเข้าถึงที�ไม่ได้รับอนุญาต, ไวรัส 

 5.  มีน  วัต  กรรม  ทาง  ด้าน  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  อยา่ง  น้อย  1 
 ระบบ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 ขับเคลื�อนการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 เป�า  หมาย  เชิง  ยุทธศาสตร ์  :  ปรับ  เปลี�ยน  ระบบ  งาน  ของ  สํา  นักฯ  ให้ 

 เป�นรูปแบบออนไลน์ และเป�นต้นแบบให้องค์กรอื�นนําไปใช้ 

 เป�าหมายเชงิกลยุทธ ์
 1.  บุคลากร  ร้อย  ละ  90  มี  สมรรถนะ  ใน  การ  ปรับปรุง 

 และ  พัฒนา  ทาง  ด้าน  เทคโนโลยี  รวม  ไป  ถึง  สามารถ 
 ใช้เทคโนโลยีเป�นเครื�องมือในการปฏิบัติงานได้ 
 อยา่งมีประสิทธภิาพ 

 2.  มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบหรือกลไกการ 
 ปฏิบติังานขององค์กรเพื�อผลักดันให้กระบวนการ 
 ดิจิทัล  ทรานฟ  อร์  เม  ชั�น  ประสบ  ผล  สําเร็จ  อยา่ง  น้อย 
 2  ระบบ 

 2.5 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแแก่น พ.ศ. 
 2563-2566 และแผนปฏิบัติการประจําป� งบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ยุทธศาสตร/์กลยุทธ/์เป�าหมาย มหาวิทยาลัย 
 ขอนแก่น 

 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ/์เป�าหมาย สํานัก 
 เทคโนโลยีดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรที์� 8 : การปรบัเปลี�ยนองค์กรให้ก้าว 
 สูยุ่คดิจิทัล 

 กลยุทธที์� 1 : การพฒันาและวิจัยเชงิลึกด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที� 1 ปรับเปลี�ยนระบบการให้ 
 บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัล 

 กลยุทธที์� 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน 
 ทางด้าน ICT ให้มีประสิทธภิาพ 
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 เป�าหมาย : มหาวิทยาลัยมีกลไกในการ 
 พฒันาองค์ความรูเ้ชงิลึกด้าน Digital 
 technology ที�หลากหลายและสามารถนําไป 
 สรา้งนวัตกรรมได้ 

 กลยุทธที์� 2 : การบม่เพาะภายในเพื�อสง่ 
 เสรมิให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล 

 เป�าหมาย : มหาวิทยาลัยมี New business 
 model ใหม่ด้าน Digital technology 

 กลยุทธที์� 3 : การประสานกับหนว่ยงาน 
 ภายนอกเพื�อสรา้งนวัตกรรมด้านดิจิทัล 

 เป�าหมาย : เกิดนวัตกรรมด้าน Digital 
 technology ที�มาจากความต้องการของภาค 
 รฐั สังคม และภาคเอกชน ที�มีการนําไปใช้ 
 ประโยชน์ได้จรงิ 

 กลยุทธที์� 4 : การพฒันาระบบการทํางาน 
 และการเรยีนรูด้้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 เป�าหมาย : มีการพฒันาระบบงานและ 
 กระบวนการทํางานใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยี 
 ดิจิทัล 

 เป�าหมาย : พัฒนาโครงขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 ความเร็วสูงทั�ง Network & WiFi ให้มี 
 เสถียรภาพ และการปรับเปลี�ยนระบบบริการ 
 โครงสรา้งพื�นฐานทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตทั�ง 
 ในสว่นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้รองรับ 
 การให้บริการและการพัฒนานวัตกรรมทาง 
 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมไปถึงการเฝ�าระวัง 
 ป�องกันภัยคุกคามทางเทคโนโลยีในทุกรูปแบบ 
 และสามารถแก้ไขฟ�� นฟูให้ระบบสามารถกลับ 
 มาใช้งานได้ตามปกติในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 กลยุทธที์� 2 : การพัฒนาบริการและ 
 นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 เป�าหมาย : พัฒนาในด้าน AI, Blockchain, 
 IOT, Digital Workflow, Data Warehouse, 
 ERP (  Enterprise  Resource  Planning)  และ 
 การปรับเปลี�ยนระบบเดิมให้สามารถใช้งานได้ 
 ในรูปแบบดิจิทัล 

 ยุทธศาสตรที์� 3 : ปรบัเปลี�ยนการบริหาร 
 จัดการทรพัยากรบุคคล (Human Resource 
 Management Transfomation) 

 กลยุทธที์� 1 : สรา้งระบบบริหารทรัพยากร 
 บุคคลที�เอื�อต่อการสร้างผลงาน 

 เป�าหมาย : มหาวิทยาลัยมีระบบบริหาร 
 จัดการทรพัยากรบุคคลที�มีประสิทธภิาพ 

 กลยุทธที์� 2 : ยกระดับขีดความสามารถใน 
 การทํางานของบุคลากร 

 เป�าหมาย : บุคลากรในมหาวิทยาลัยทกุคน 
 มีความพรอ้มสําหรบัการเปลี�ยนแปลงและมี 
 ทักษะที�จําเป�นสําหรบัการทํางานในอนาคต 

 กลยุทธที์� 3 : สรา้งระบบการจ้างงานที�หลาก 
 หลายและยึดหยุน่ 

 เป�าหมาย : มหาวิทยาลัยมีระบบการจ้าง 
 งานที�หลากหลาย ที�สนับสนุนการขับเคลื�อน 
 กลยุทธ ์และการเพิ�มผลิตภาพของ 
 มหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์  ที�  2  ขับ  เคลื�อน  การ  พฒันา  องค์กร 
 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 กลยุทธที์� 1 พัฒนาบุคลากรภาค Digital 
 Technology 

 เป�าหมาย : พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ 
 ความเชี�ยวชาญในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี 
 ดิจิทัลเป�นเครื�องมือในการปรับปรุงและพัฒนา 
 ประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนา 
 บุคลากรให้เป�นทนุมนุษย์ การสง่เสริมการ 
 ทํางานเป�นทีม การสง่เสริมความก้าวหน้าใน 
 อาชพี การจัดการอัตรากําลังให้สอดคล้องกับ 
 ภารกิจที�รบัผิดชอบ  การสง่เสริมสุขภาพ 
 อนามัยและความปลอดภัยในการที�ทํางาน 
 การสรา้งมนุษย์สัมพันธที์�ดีในองค์กร 
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 ยุทธศาสตรที์� 5 : ปรบัเปลี�ยนการบริหาร 
 จัดการองค์กร (Management 
 Transfomation) 

 กลยุทธที์� 1 : ทบทวนระเบยีบที�เป�น 
 อุปสรรคต่อการทํางานเพื�อการขับเคลื�อน 
 กลยุทธ ์

 เป�าหมาย : มหาวิทยาลัยมีแนวทางการ 
 ปฏิบติังานที�เอื�อต่อการขับเคลื�อนองค์กร 

 กลยุทธ์�ที� 2 : กระจายอํานาจบริหารจัดการ 
 เป�าหมาย : เป�นมหาวิทยาลัยที�มีความ 

 คล่องตัวในการบรหิารจัดการเพื�อสนับสนุน 
 การขับเคลื�อนกลยุทธอ์ยา่งมีประสิทธภิาพ 

 กลยุทธที์� 3 : สง่เสรมิให้คณะและสว่นงานใช้ 
 ความเข้มแข็งและโอกาส ในการสรา้งหนว่ย 
 ธุรกิจใหม่ๆ 

 เป�าหมาย : มหาวิทยาลัยมีหน่วยธุรกิจ 
 ใหม่ๆ เพิ�มขึ�น 

 ยุทธศาสตร์  ที�  2  ขับ  เคลื�อน  การ  พฒันา  องค์กร 
 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 กลยุทธที์� 2 ปรับปรุงประสิทธภิาพการ 
 ทํางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 เป�าหมายในการพัฒนาในด้านการใช้ 
 เทคโนโลยีดิจิทัลเป�นเครื�องมือในการทํางาน 
 และการปรับเปลี�ยนกระบวนการทํางานของ 
 สํานักฯ ให้รองรับกระบวนการทํางานในรูป 
 แบบดิจิทัล เพื�อให้กระบวนการทํางานเป�นการ 
 ทํางานที�มีประสิทธภิาพ รองรับการ 
 เปลี�ยนแปลงได้เป�นอยา่งดี 

 กลยุทธที์� 3 การจัดระบบการอํานวยการที� 
 เอื�อต่อการผลักดันให้กระบวนการดิจิทัล 
 ทรานฟอร์เมชั�นให้ประสบผลสําเร็จ 

 เป�าหมาย : ในการพัฒนากลไกที�มี 
 ประสิทธภิาพในการผลักดันให้กระบวนการ 
 ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั�นให้ประสบผลสําเร็จ ทั�ง 
 ในด้าน แผนงาน/โครงการ การจัดสรร 
 ทรัพยากรทางการบริหาร การจัดการลูกค้า 
 สัมพันธ ์ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน ICT 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพในที�ทํางาน 
 อาคารสถานที�และสิ�งอํานวยความสะดวก 
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 2.6 แผนที�ยุทธศาสตร์ และ Roadmap 

 2.7 ความเชื�อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมองค์กร โอกาสในการพฒันา เป�าหมายเชิง 
 ยุทธศาสตร ์เป�าหมายเชงิกลยุทธ ์และเป�าหมายโครงการ 
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 2.8 งบประมาณรายจ่ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 
 จําแนกตามแหล่งที�มาของงบประมาณ 

 แหล่งงบประมาณ  จํานวน 

 เงินผลประโยชน์จากดําเนินงานของสํานักฯ  3,239,000.00 

 เงินอุดหนุนจากสํานักงานอธกิารบดี  24,440,000.00 

 เงินอุดหนุนจากรองอธกิารบดีฝ�ายดิจิทัล  21,870,000.00 

 รวมงบประมาณทั�งสิ�น  49,549,000.00 

 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามประเภทรายจ่าย 

 ประเภทรายจ่าย  จํานวน 

 บุคลากร  2,831,640.00 

 ดําเนินงาน  233,360.00 

 อุดหนุนการดําเนินงานของสว่นกลางและเงินทุนสํารอง  174,000.00 

 อุดหนุนโครงการตามแผนปฏิบติัการประจําป�  46,310,000.00 

 รวมงบประมาณทั�งสิ�น  49,549,000.00 



 แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2566 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  18 

 งบประมาณรายจ่าย จําแนกตามโครงการประจําป� 

 ประเภทรายจ่าย  จํานวน 

 ยุทธศาสตร ์: ปรบัเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่ค 
 ดิจิทัล 

 40,778,000.00 

 โครงการบรหิารจัดการระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต  16,500,000.00 

 โครงการติดตั�งระบบ FTTx & FTTd  5,370,000.00 

 โครงการบรหิารจัดการซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  846,000.00 

 โครงการพัฒนาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยี  5,265,000.00 

 โครงการบรกิารคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา  2,397,000.00 

 โครงการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ�กลาง  10,400,000.00 

 ยุทธศาสตร ์: ขับเคลื�อนการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  5,532,000.00 

 โครงการบรกิารฝ�กอบรมทางด้าน ICT  715,000.00 

 โครงการบรหิารจัดการระบบการอํานวยการของสํานักเทคโนโลยี  ดิจิทัล  3,827,000.00 

 โครงการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์เพื�อเตรียมความพร้อมสูยุ่คดิจิทัล  990,000.00 

 รวมงบประมาณทั�งสิ�น  46,310,000.00 

 กราฟแสดงงบประมาณรายรับ และรายจ่าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 
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 2.9 โครงการตามแผนปฏิบติัการประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2566 

 โครงการบรหิารจัดการระบบเครอืข่ายอินเทอรเ์น็ต 

 ยุทธศาสตร ์: ปรับเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัล 
 กลยุทธ ์: การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานทางด้าน ICT ให้มีประสิทธภิาพ 

 หลักการและเหตุผล 
 ป�จจุบนั  นักศึกษา  คณาจารย์  และ  บุคลากร  ทกุ  ระดับ  ของ  มหาวิทยาลัย  ได้  มี  การ  ปรับ  เปลี�ยน 

 พฤติกรรม  การ  ใช้  งาน  ระบบ  เครอื  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  เป�น  อยา่ง  มาก  ทั�ง  ใน  ด้าน  การ  เรียน  การ  สอน  การ 
 วิจัย  การ  บริหาร  จัดการ  องค์กร  การ  ปฏิบัติ  งาน  ตาม  หน้าที�  ที�  ได้  รบั  ผิด  ชอบ  การ  ติดต่อ  สื�อสาร  การ  ใช้ 
 ชวิีต  สว่น  ตัว  ฯลฯ  โดย  มี  ปรมิาณ  การ  เข้า  ใช้  ระบบ  เครือ  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  เป�น  จํานวน  มาก  เฉลี�ย  อยู ่ ที� 
 30,000  คน  ต่อ  ครั�ง  (  คิด  แบบ  Reatime)  พร้อม  ทั�ง  มี  การ  เข้า  มา  ใช้  ทรัพยากร  ทาง  ด้าน  ระบบ  เครือ  ขา่ย 
 อิน  เท  อร ์ เน็ต  อื�นๆ  อีก  จํานวน  มาก  เชน่  เชน่  e-Learning,  Video  Conferencing,  High  Performance 
 Computing,  และPublic  Cloud  ที�  มหาวิทยาลัย  ใช้  งาน  จาก  สภาพ  การ  ใช้  งาน  ระบบ  เครือ  ขา่ย 
 อินเทอรเ์น็ต  ดัง  กล่าว  ล้วน  บง่  บอก  ได้  ว่า  ทั�ง  นักศึกษา  คณาจารย ์ และ  บุคลากร  ทุก  ระดับ  ของ 
 มหาวิทยาลัย  ได้  มี  การ  ตระหนัก  ถึง  การนํา  เทคโนโลยี  โดย  เฉพาะ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  มา  ใช้  เป�น  เครื�อง  มือ 
 ใน  การ  ปรบัปรุง  และ  พัฒนา  องค์กร  เพิ�ม  มาก  ขึ�น  อยา่ง  ต่อ  เนื�อง  ประกอบ  กับ  สถานการณ์  การ  แพร ่
 ระบาด  ของ  โรคCOVID  -19  ใน  ป�จจุบนั  ทําให้  หลาย  ฝ�าย  ทั�ง  ภาค  รัฐ  และ  เอกชน  โดย  เฉพาะ  ผู้  เชี�ยวชาญ 
 ทาง  ด้าน  โรค  ระบาด  ของ  ประเทศ  ได้  คาด  กา  รณ์ักัน  ว่า  อาจ  จะ  มี  การ  แพร ่ ระบาย  เป�น  เวลา  นาน  และ 
 รฐับาล  ได้  มี  การ  ออก  มาตรการ  ที�  เข้ม  งวด  หลาย  อยา่ง  เพื�อ  สกัด  การ  แพร ่ ระบาด  ของ  โรคCOVID  -19  โดย 
 มาตรการ  บาง  อยา่ง  ได้  มี  ผลก  ระ  ทบ  ทั�ง  ทาง  ตรง  และ  อ้อม  ต่อ  การ  ปฏิบติั  งาน  และ  การ  จัดการ  เรียน  การ 
 สอน  ของ  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  ทําให้  มหาวิทยาลัย  มี  ความ  จําเป�น  ต้อง  ปรับ  เปลี�ยน  วิธ ี การ  ทํางาน 
 และ  การ  จัดการ  เรยีน  การ  สอน  ใน  รูป  แบบ  ออนไลน์  อยา่ง  เต็ม  รูป  แบบ  เพื�อ  อํานวย  ความ  สะดวก  ให้  กับ 
 บุคลากรและนักศึกษาในการทํางานและการเรียนผ่านเครื�องมือสื�อสารออนไลน์ 

 ดัง  นั�น  จึง  จําเป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ที�  จะ  ต้อง  มี  การ  บริหาร  จัดการ  ระบบ  เครือ  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  ให้  มี 
 ประสิทธภิาพ  โดย  เฉพาะ  การ  ทําให้  ระบบ  โครงสรา้ง  พื�น  ฐาน  ทาง  ด้าน  ICT  ให้  มี  เสถียรภาพ  สามารถ 
 รอง  รองรบั  ปริมาณ  การ  ใช้  งาน  ที�  เพิ�ม  สูง  ขึ�น  อยา่ง  ต่อ  เนื�อง  และ  ปลอดภัย  จาก  การ  โจมตี  ทาง  ไซเบอร ์ ใน 
 ทกุ  รูป  แบบ  รวม  ไป  ถึง  มี  ศักยภาพ  ใน  การ  รองรับ  การ  พัฒนา  เทคโนโลยี  ใหม่ๆ  ที�  มี  การ  เปลี�ยนแปลง 
 อยา่งรวดเรว็อยูต่ลอดเวลา 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื�อเพิ�มประสิทธภิาพการพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

 ของ  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  ให้  มี  เสถียรภาพ  รองรับ  ปริมาณ  การ  ใช้  งาน  ที�  เพิ�ม  ขึ�น  รวม 
 ไป  ถึง  รองรบั  การ  พฒันา  นวัตกรรม  ทาง  ด้าน  เทคโนโลยี  ใหม่ๆ  ที�  สอดคล้อง  กับ  ทิศทาง 
 การพฒันามหาวิทยาลัยและสภาพการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น 

 2.  เพื�่อบาํรุงรักษาระบบบริการเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตหลักให้เป�นไปตามมาตรฐานการ 
 บาํรุงรกัษา 

 3.  เพื�อให้ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ในทุก 
 รูปแบบ 
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 4.  เพื�อบรกิารระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตให้เพยีงพอกับปริมาณและความต้องการ 
 ของผู้ใชบ้รกิารทั�วทั�งมหาวิทยาลัย 

 5.  เพื�อให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถใช้ 
 อินเทอรเ์น็ตได้ในทกุที�ทุกเวลา 

 เป�าหมาย / ตัวชี�วัด 
 1.  มี  ระดับ  คุณภาพ  สัญญาณ  ของ  เครอื  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  โดย  รวม  อยู ่ ที�  ร้อย  ละ  97%  ขึ�น 

 ไป 
 2.  มีการล่มของสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั�งระบบไม่เกิน 2 ครั�งต่อป� 
 3.  ร้อย  ละ  90  ของ  ระบบ  เครือ  ขา่ยฯ  ทั�ง  ฮาร์ดแวร์  และ  ซอฟต์แวร์  สามารถ  ใช้  งาน  ได้ 

 ตลอดเวลาแม้ระบบหลักล่ม 
 4.  มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลระบบเครือขา่ยฯ หลักอยูที่� 99.50% 

 ผลลัพธ ์
 1.  บุคลากรและนักศึกษาสามารถทํางานและเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้อยา่งมี 

 ประสิทธภิาพ 
 2.  บุคลากรและนักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับความสะดวกรวดเร็ว 

 ในการติดต่อสื�อสารการปฏิบติังานและการใช้ชีวิตประจําวันในรูปแบบสังคม 
 Social 

 3.  รองรบั  ระบบ  การ  ทํางาน  ทาง  ด้าน  เทคโนโลยี  ต่างๆ  ของ  คณะ  /  หนว่ย  งาน  ต่างๆ  ทั�ว  ทั�ง 
 มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  เชน่  ระบบ  ทะเบียน  นักศึกษา  ,  ระบบ  บุคลากร  ,  ระบบ  การ  เงิน 
 บญัชแีละพสัดุ ฯลฯ 

 4.  ระบบรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร ์

 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลากร  และ  นักศึกษา  ของ  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  สามารถ  เข้า  ถึง  บริการ  ทาง  ด้าน 

 ระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งทั�วถึงและสามารถเข้าใช้บริการได้ 
 อยา่งสะดวกรวดเรว็ด้วยอุปกรณท์างเทคโนโลยีที�หลากหลายและมีความปลอดภัย 
 ในการใช้บริการซึ�งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันามหาวิทยาลัยทั�งในด้านการ 
 เรยีน  การ  สอน  การ  บรกิาร  วิชาการ  การ  วิจัย  และ  การ  บริหาร  จัดการ  ได้  อยา่ง  มี 
 ประสิทธภิาพ 

 2.  เพิ�มประสิทธภิาพให้กับบริการที�ใช้งานผ่านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตให้สามารถ 
 รองรบักับปรมิาณและความต้องการที�หลากหลายของผู้ใช้บริการได้เพิ�มมากขึ�น 

 3.  มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีโครงสรา้งพื�นฐานทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�มี 
 ประสิทธภิาพ สามารถรองรับการพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 

 งบประมาณ 16,500,000.00  บาท 



 แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2566 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  21 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นายศรนีคร พงษ์สุวรรณ 

 กิจกรรมการดําเนินงานและงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามกิจกรรม 
 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่ายงบ 

 ประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 1.  บรหิารและจัดการ 
 ระบบเครอืขา่ย 
 KKU-Network 

 2,708,560.00  ค่าเชา่วงจรอินเทอร์เน็ต 
 สํารองจํานวน 2 วงจรๆ 
 2,683,560.00 บาท 

 ค่าจ้างเหมาบริการสง่ 
 ข้อความ THSMS จํานวน 
 25,000 บาท 

 นายศรีนคร พงษ์สุวรรณ 

 2. บรกิาร Internet Server 
 และ Application Server 

 1,200,000.00  ระบบบริหารจัดการเครือ 
 ข่�ายอินเทอร์เน็ต  1 ระบบ 
 จํานวน 1 รายการ ได้แก่ 

 1.  เครื�องแม่ขา่ย 
 จํานวน 
 1,200,000.00 
 บาท (ครุภัณฑ์) 

 นายไพฑูรย์ ภูกองชนะ 

 3. บรกิารเครอืขา่ยนอก 
 เวลา VPN Access, IP 
 Phone และ Network 

 500,000.00  ค่าล่วงเวลา งานเครือขา่ย 
 และ เครือขา่ยไรส้าย 
 จํานวน 180,000.00 บาท 

 ค่าล่วงเวลา ดูแลระบบ 
 Remote และ VPN Access 
 จํานวน 220,000.00 บาท 

 ค่าล่วงเวลา ระบบ IP 
 Phone และ Call Center 
 จํานวน 100,000.00 บาท 

 นางสาวสุรนุช สัพโส 

 4. บรหิารจัดการและบํารุง 
 รกัษาระบบเครอืขา่ยไร ้
 สาย (WIFI) 

 1,880,000.00  ระบบบริหารจัดการเครือ 
 ขา่ยไร้สาย (Wi-Fi) 1 ระบบ 
 2 รายการ ประกอบด้วย 

 1.  เครื�องวัดคุณภาพ 
 สัญญาณ Wi-Fi  1 
 เครื�อง จํานวน 
 150,000 บาท ( 
 ครุภัณฑ์) 

 2.  อุุปกรณ์ WLC, 
 Switch, Access 
 Point  1 ระบบ 
 จํานวน 
 400,000.00 บาท 
 (ครุภัณฑ์) 

 ค่าวัสดุ สําหรับงานเครือขา่ย 
 และเครือขา่ยไรส้าย จํานวน 

 นายวณัช พาดี 
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 600,000.00 บาท 

 ค่าต่อ License โปรแกรม 
 Ekahau จํานวน 
 100,000.00 บาท 

 ค่าต่อ License โปรแกรม 
 Metageek จํานวน 
 25,000.00 บาท 

 ค่าต่อ License โปรแกรม 
 Aruba UXI จํานวน 
 25,000.00 บาท 

 ค่าต่อ License โปรแกรม 
 Signifi จํานวน 80,000 บาท 

 ติดตั�งและปรับปรุงเครือขา่ย 
 และเครือขา่ยไรส้าย จํานวน 
 500,000.00 บาท 

 5.  บรหิารจัดการระบบ 
 ไฟฟ�า และ ระบบไฟฟ�า 
 สํารอง 

 1,150,000.00  ค่าบํารุงรักษาเครื�องกําเนิด 
 ไฟฟ�า มข.  จํานวน 
 150,000.00 บาท 

 ค่าบํารุงรักษาเครื�องกําเนิด 
 ไฟฟ�าและเครื�องสํารอง 
 ไฟฟ�า มข. และวิทยาเขต 
 หนองคาย 725,000.00 
 บาท 

 ค่าวัสดุสําหรับซอ่มบํารุง 
 ระบบไฟฟ�า จํานวน 
 275,000.00 บาท 

 นายคมสันต์ คําศิลา 

 6. ควบคุมดูแลรกัษาระบบ 
 เครอืขา่ยและอุปกรณ์ 
 ประกอบ 

 4,900,440.00  ระบบบริหารจัดการเครือ 
 ขา่ยอินเทอร์เน็ต 1 ระบบ 
 จํานวน 2 รายการ ประกอบ 
 ด้วย 

 1.  Switch L3 จํานวน 
 1,500.000.00 
 บาท 

 2.  Switch L2 จํานวน 
 1,000,000.00 
 บาท 

 ค่าต่อLicense  Firewall 
 จํานวน 1,600,000.00 

 ค่าต่อ License  VM Ware 
 จํานวน 220,000.00 บาท 

 ค่าต่อ License  FUP 
 จํานวน 50,000.00 บาท 

 นายไพฑูรย์ ภูกองชนะ 
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 ค่าต่อ License  Remote 
 Desktop จํานวน 
 10,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับซอ่ม 
 บํารุงระบบเครือขา่ยและ 
 เครื�องแม่ขา่ย ได้แก่ Access 
 point basic, UTP Patch 
 Cord, FiberOptic Patch 
 โมดูล GBIC, แผงวงจร 
 EDIMA, RAM,HDD, HDMI 
 ฯลฯ จํานวน 520,440.00 
 บาท 

 7.  ประชุมเครอืขา่ย 
 กรรมการดิจิทัล 

 20,000.00  ค่าจัดประชุม อบรม  จํานวน 
 20,000.00 บาท 

 นางสาวป�ยะธดิา ชอบใช้ 

 8. บรหิารจัดการขา่ย 
 สายใยแก้วนําแสง แบบ 
 บูรณาการ 

 2,700,000.00  ค่าติดตั�งสายใยแก้วนําแสง 
 จํานวน 2,000,000.00 บาท 

 ค่าซอ่มแซมสายใยแก้วนํา 
 แสง  จํานวน 400,000.00 
 บาท 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ 
 ซอ่มแซมสายใยแก้วนําแสง 
 จํานวน 300,000.00 บาท 

 นางสาวป�ยะธดิา ชอบใช้ 

 9. บรหิารจัดการระบรกัษา 
 ความปลอดภัยเครอืขา่ย 
 อินเทอรเ์น็ต 

 1.  นายศรีนคร พงษ์สุวรรณ 

 10. ปรบัปรุงระบบปรบั 
 อากาศ ห้อง DC,  DR Site 
 และ Outsource 

 500,000.00  เครื�องปรับอากาศ 4 เครื�อง 
 ประกอบด้วย 

 1.  เครื�องปรับอากาศ 
 ห้อง DR Site  2 
 เครื�อง จํานวน 
 250,000.00 บาท 

 2.  เครื�องปรับอากาศ 
 ห้อง Outsource 2 
 เครื�อง จํานวน 
 250,000.00 บาท 

 11. พัฒนาระบบ KKU 
 Net Phone 

 115,000.00  ค่าบริการรายเดือนโครงขา่ย 
 AIS จํานวน 40,000.00 
 บาท 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ 
 ซอ่มแซมระบบ KKU Net 
 Phone  จํานวน 75,000.00 
 บาท 

 นางสาวสุรนุช สัพโส 
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 12. ดูแลและบํารุงรกัษา 
 ความปลอดภัยทาง 
 กายภาพ 

 386,000.00  กล้องวงจรป�ด จํานวน 
 180,000.00 บาท 

 NVR จํานวน 156,000.00 
 บาท 

 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการติด 
 ตั�งและซอ่มบํารุงกล้อง 
 วงจรป�ด จํานวน 50,000.00 
 บาท 

 นายชยพล กันต์นิกุล 

 13. ดูแลบํารุงรกัษาระบบ 
 โทรศัพท์ที�ใช้งานผ่าน 
 ระบบเครอืขา่ย 
 อินเทอรเ์น็ต 

 440,000.00  ค่าจ้างเชา่วงจรโทรศัพท์ราย 
 เดือน จํานวน 120,000.00 
 บาท 

 ค่าจัดหาหัวเครื�องโทรศัพท์ 
 VPOIP 100 เครื�อง จํานวน 
 250,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับ 
 ซอ่มแซมระบบโทรศัพท์ฯ 
 ได้แก่  Power  over  ethernet 
 adapter,  สาย  สัญญาณ 
 โทรศัพท์  PVC,  สาย  CAT5e 
 UTP  Cable  ฯลฯ  จํานวน 
 70,000.00 บาท 

 นายวีรพันธ ์บุตรมาตย ์

 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้จ่าย  รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้ 

 จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน  500,000.00 

 ค่าล่วงเวลา งานเครือขา่ย และ เครือขา่ยไร้สาย  ต.ค.2565-ก.ย.2566  180,000.00 

 ค่าล่วงเวลา ดูแลระบบ Remote และ VPN 
 Access 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  220,000.00 

 ค่าล่วงเวลา ระบบ IP Phone และ Call Cente  ต.ค.2565-ก.ย.2566  100,000.00 

 ใช้สอย  8,773,560.00 

 ค่าเชา่วงจรอินเทอร์เน็ตสํารองจํานวน 2 วงจรๆ  ต.ค.2565  2,683,560.00 

 ค่าจ้างเหมาบริการสง่ข้อความ THSMS  ต.ค.2565-ก.ย.2566  25,000 

 ค่าต่อ License โปรแกรม Ekahau  เม.ย. 2566  100,000.00 

 ค่าต่อ License โปรแกรม Metageek  เม.ย. 2566  25,000.00 
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 ค่าต่อ License โปรแกรม Aruba UXI  25,000.00 

 ค่าต่อ License โปรแกรม Signifi  80,000 

 ค่าติดตั�งและปรับปรุงเครือขา่ยและเครือขา่ยไร ้
 สาย 

 ก.พ. 2566  500,000.00 

 ค่าบํารุงรักษาเครื�องกําเนิดไฟฟ�า มข.  ต.ค. 2565  150,000.00 

 ค่าบํารุงรักษาเครื�องกําเนิดไฟฟ�า มข. และ 
 วิทยาเขตหนองคาย 

 ต.ค. 2565  725,000.00 

 ค่าต่อ License Firewall  ก.พ. 2566  1,600,000.00 

 ค่าต่อ License  VM Ware  ต.ค.2565  220,000.00 

 ค่าต่อ License  FUP  ต.ค. 2565  50,000.00 

 ค่าต่อ License  Remote Desktop  ต.ค.2565  10,000.00 

 ค่าจัดประชุม อบรม  พ.ค. 2566  20,000.00 

 ค่าติดตั�งสายใยแก้วนําแสง  มี.ค.2566  2,000,000.00 

 ค่าซอ่มแซมสายใยแก้วนําแสง  ต.ค.2565-ก.ย.2566  400,000.00 

 ค่าบริการรายเดือนโครงขา่ย AIS  ต.ค. 2565  40,000.00 

 ค่าเชา่วงจรโทรศัพท์รายเดือน  ต.ค. 2565  120,000.00 

 วัสดุ  2,140,440.00 

 ค่าวัสดุ สําหรับงานเครือขา่ยและเครือขา่ยไร้สาย  ต.ค.2565-ก.ย.2566  600,000.00 

 ค่าวัสดุสําหรับซอ่มบํารุงระบบไฟฟ�า  ต.ค.2565-ก.ย.2566  275,000.00 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับซอ่มบํารุงระบบเครือขา่ย 
 และเครื�องแม่ขา่ย ได้แก่ Access point basic, 
 UTP Patch Cord, FiberOptic Patch โมดูล 
 GBIC, แผงวงจร EDIMA, RAM,HDD, HDMI ฯลฯ 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  520,440.00 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับซอ่มแซมสายใยแก้วนํา 
 แสง 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  300,000.00 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับซอ่มแซมระบบ KKU Net 
 Phone 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  75,000.00 

 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั�งและซอ่มบํารุง 
 กล้องวงจรป�ด 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  50,000.00 
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 ค่าจัดหาหัวเครื�องโทรศัพท์ VPOIP 100 เครื�อง  ต.ค.2565-ก.ย.2566  250,000.00 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับซอ่มแซมระบบโทรศัพท์ 
 ได้แก่ Power over ethernet adapter, สาย 
 สัญญาณโทรศัพท์ PVC, สาย CAT5e UTP Cable 
 ฯลฯ 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  70,000.00 

 ครุภัณฑ์  5,086,000.00 

 ระบบบริหารจัดการเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 1 
 ระบบ จํานวน 3 รายการ ประกอบด้วย 

 1.  เครื�องแม่ขา่ย 2 เครื�อง 1,200,000.00 
 บาท 

 2.  Switch L3 จํานวน 1,500.000.00 บาท 
 3.  Switch L2 จํานวน 1,000,000.00 บาท 

 มี.ค.2566  3,700,000.00 

 ระบบบริหารจัดการเครือขา่ยไรส้าย (Wi-Fi)  1 
 ระบบ  จํานวน  2  รายการ ประกอบด้วย 

 1.  เครื�องวัดคุณภาพสัญญาณ Wi-Fi  1 
 เครื�อง จํานวน 150,000 บาท 

 2.  อุุปกรณ์ WLC, Switch, Access Point 
 1 ระบบ จํานวน 400,000.00 บาท 

 มี.ค.2566  550,000.00 

 เครื�องปรบัอากาศ 4 เครื�อง ประกอบด้วย 
 1.  เครื�องปรับอากาศห้อง DR Site  2 

 เครื�อง จํานวน 250,000.00 บาท 
 2.  เครื�องปรับอากาศห้อง Outsource 2 

 เครื�อง จํานวน 250,000.00 บาท 

 มี.ค.2566  500,000.00 

 กล้องวงจรป�ด จํานวน 180,000.00  ม.ค.2566  180,000.00 

 NVR  จํานวน 156,000.00 บาท  ม.ค.2566  156,000.00 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  16,500,000.00 
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 โครงการติดตั�งและบาํรุงรกัษาระบบ FTTx และ FTTd 

 ยุทธศาสตร ์: ปรับเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัล 
 กลยุทธ ์: การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานทางด้าน ICT ให้มีประสิทธภิาพ 

 หลักการและเหตุผล 
 ป�จจุบนั  นักศึกษา  ได้  มี  การ  ตระหนัก  ถึง  การนํา  เทคโนโลยี  โดย  เฉพาะ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  มา  ใช้ 

 เป�น  เครื�อง  มือ  ใน  การ  ปรับปรุง  และ  พฒันาการ  เรียน  รู้  ของ  ตนเอง  เพิ�ม  มาก  ขึ�น  ดัง  ปรากฏ  ชัด  จาก 
 ปรมิาณ  การ  เข้า  ใช ้ ระบบ  เครอื  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  ซึ�ง  พบ  ว่า  มี  ปริมาณ  การ  เข้า  ใช ้ เต็ม  พิกัด  สัญญาณ  อยู ่
 หลาย  ครั�ง  ต่อ  วัน  ประกอบ  กับ  มหาวิทยาลัย  มีน  โย  บาย  ใน  การ  ปรับ  เปลี�ยน  วิธ ี การ  จัดการ  เรียน 
 การ  สอน  ให้  เป�น  รูป  แบบ  ออนไลน์  อยา่ง  เต็ม  รูป  แบบ  เพื�อ  เป�ด  โอกาส  ให้  นักศึกษา  ได้  เรียน  รู้  จาก 
 แหล่ง  เรยีน  รู ้ ที�  หลาก  หลาย  ซึ�ง  สามารถ  เรียน  รู ้ ได้  ใน  ทุก  ที�  และ  ทุก  เวลา  จาก  ผู้  รู ้  ผู้  เชี�ยวชาญ  ที� 
 หลากหลาย 

 เพื�อให้สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและพฤติกรรม 
 การ  เรยีน  รู ้ ของ  นักศึกษา  ใน  ป�จจุบัน  ดัง  กล่าว  ข้าง  ต้น  สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  จึง  จะ  ดําเนิน  การ 
 ติด  ตั�ง  ระบบ  FTTx  และ  FTTd  บรเิวณ  หอ  พัก  และ  พื�้   นที�่  การ  เรียน  รู้  อื�่นๆ  ให้  เพียง  พอ  ต่อ  การ  ใช้ 
 งาน  ของ  นักศึกษา  ของ  มหาวิทยาลัย  ซึ�ง  เป�นการ  ดําเนิน  การ  ที�  ต่อ  เนื�อง  มา  เป�น  ระยะ  เวลา  3  ป� 
 แล้ว  โดย  คาด  ว่า  เมื�อ  สิ�น  สุด  โครงการ  แล้ว  จะ  สามารถ  เพิ�ม  พื�นที�  ใน  การ  ใช้  งาน  ได้  อยา่ง  น้อย 
 4,300 จุด 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื�อติดตั�งระบบ FTTx และ FTTd ให้กับหอพักนักศึกษา 
 2.  เพื�อ  ให้  สํา  นักฯ  สามารถ  ให้  บริการ  Fiber  Optic  จนถึง  ปลาย  ทาง  ได้  และ  ลด  การ  ใช้ 

 งานสาย UTP ลง 
 3.  เพื�อให้นักศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ได้อยา่งมี 

 ประสิทธภิาพ 

 เป�าหมาย / ตัวชี�วัด 
 1.  มีการติดตั�งระบบ FTTx บริเวณหอพักนักศึกษา จํานวน 300 จุด 
 2.  จุด  ติด  ตั�ง  ระบบ  FTTx  &  FTTd  จํานวน  4,300  จุด  ได้  รบั  การ  ดูแล  บํารุง  รักษา  ให้ 

 สามารถใช้งานได้อยา่งเนื�อง 

 ผลลัพธ ์
 1.  สามารถ  เชื�อม  ต่อ  สัญญาณ  โดย  ผ่าน  Fiber  Optic  ได้  ง่าย  ขึ�น  และ  สํา  นักฯ  สามารถ  ให้ 

 บรกิารแบบกําหนดและการนัตีความเรว็ปลายทางได้ 
 2.  นักศึกษา  ที�  อยู ่ หอพัก  สามารถ  ใช ้ งาน  ระบบ  Internet/Intranet  ได้  อยา่ง  รวดเร็ว  และ 

 มี  คณุภาพ  สูง  พรอ้ม  ทั�ง  รองรบั  การ  ให้  บริการ  สารสนเทศ  ใน  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  ทั�ง 
 ด้านเรยีนรู้ด้วยตนเองและการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อยา่งมี 
 ประสิทธภิาพ 
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 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ประหยัด  ทรพัยากร  ได้  เป�น  จํานวน  มาก  โดย  เฉพาะ  ทาง  ด้าน  งบ  ประมาณ  เนื�องจาก 

 สามารถ  ลด  จํานวน  Core  Fiber  และ  จุด  UTP  ลง  ได้  เป�น  จํานวน  มาก  รวม  ไป  ถึง  ลด 
 การใชง้าน Active Devices ซึ�งจะเกิดขึ�นขั�นระหว่างจุดเชื�อม Fiber Optic 

 งบประมาณ  5,370,000.00  บาท 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นายศรนีคร พงษ์สุวรรณ 

 กิจกรรมการดําเนินงาน  และงบประมาณรายจ่ายจําแนกตามกิจกรรม 

 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 1.  บํารุง  รกัษา  และ  พัฒนา 
 ระบบ  FTTx  &  FTTd  ใน 
 พื�นที�ป�ดซึ�งมีป�ญหาในการ 
 เชื�อมต่อสัญญาณ 
 อินเทอรเ์น็ต 

 3,450,000.00  ค่าติดตั�ง FTTx  &  FTTd 
 300 จุด  จํานวน 
 2,500,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบ 
 สําหรับงานเครือขา่ย 
 FTTx & FTTd จํานวน 
 600,000.00 บาท 

 ค่าจ้างนักศึกษาสํารวจ 
 ข้อมูลคุณภาพการใช้งาน 
 จํานวน 150,000.00 
 บาท 

 เครื�อง Fusion Splice 
 (เครื�องมือวัดคุณภาพ 
 สัญญาณ FTTx & FTTd ) 
 1 เครื�อง จํานวน 
 200,000.00 บาท 
 (ครุภัณฑ์) 

 นายวณัช พาดี 

 2.  ปรบัปรุง  สภาพ  แวดล้อม 
 เพื�อจัดการความเสี�ยงของ 
 ระบบ  ขา่ย  สาย  FTTx  & 
 FTTd 

 1,500,000.00  ค่าปรับปรุงระบบ 
 Cabling และ ตู้ Rack 
 ห้อง DC2  จํานวน 
 1,200,000.00 บาท 

 ค่าปรับปรุงตู้คอดิน และ 
 พื�นที� ๆ เกี�ยวข้อง จํานวน 
 300,000.00 บาท 

 นายสรพงษ์ นาเมืองจันทร์ 

 3. เพิ�มประสิทธภิาพใน 
 การบรกิารเชิงรุก 

 420,000.00  ค่าปรับปรุงห้อง 
 Network, System และ 
 IoT War room จํานวน 
 300,000.00 บาท 

 นายชัชวาล อินทร์พามา 
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 ค่าปรับความเที�ยงตรง 
 อุปกรณ์เครื�องมือวัด 
 จํานวน 120,000.00 
 บาท 

 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้จ่าย  รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้ 

 จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน  150,000.00 

 ค่าจ้างนักศึกษาสํารวจข้อมูลคุณภาพการใช้งาน  มี.ค. 2566  - ก.ย. 
 2566 

 150,000.00 

 ใช้สอย  4,420,000.00 

 ค่าติดตั�ง FTTx  &  FTTd  ต.ค. 2565  2,500,000.00 

 ค่าปรบัปรุงระบบ Cabling และ ตู้ Rack ห้อง 
 DC2 

 ธ.ค. 2565  1,200,000.00 

 ค่าปรบัปรุงตู้คอดิน และ พื�นที� ๆ เกี�ยวข้อง  ธ.ค. 2565  300,000.00 

 ค่าปรบัปรุงห้อง Network, System และ IoT 
 War room 

 ต.ค. 2565  300,000.00 

 ค่าปรบัความเที�ยงตรงอุปกรณ์เครื�องมือวัด  พ.ย. 2565  120,000.00 

 วัสดุ  600,000.00 

 ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบสําหรับงานเครือขา่ย 
 FTTx & FTTd 

 ธ.ค.  2565  600,000.00 

 ครุภัณฑ์  200,000.00 

 เครื�อง Fusion Splice  (เครื�องมือวัดคุณภาพ 
 สัญญาณ FTTx & FTTd )  จํานวน 1 ชุด 

 ม.ค. 2566  200,000.00 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  5,370,000.00 
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 โครงการบรหิารจัดการซอฟต์แวรร์ะบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 

 ยุทธศาสตร ์: ปรับเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัล 
 กลยุทธ ์: การพัฒนาบริการและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 หลักการและเหตุผล 
 ป�จจุบนั  สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ได้  มี  การ  พัฒนา  ระบบ  สารสนเทศ  อยู ่ หลาย  ระบบ  ทั�ง  ใน  สว่น 

 ที�  ใช ้ งาน  เฉพาะ  ภายใน  หนว่ย  งาน  และ  สว่น  ที�  ใช ้ งาน  รว่ม  กัน  ทั�ว  ทั�ง  มหาวิทยาลัย  และ  ป�จจุบัน  ทุก  ระบบ 
 ก็  สามารถ  เข้า  ถึง  ข้อมูล  ได้  ตลอด  เวลา  โดย  ไม่  จํากัด  เวลา  และ  สถาน  ที�  ดัง  นั�น  จึง  จําเป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ที�  จะ  ต้อง 
 มี  การ  บรหิาร  จัดการ  ระบบ  สารสนเทศ  ให้  มี  ประสิทธภิาพ  เพื�อ  ยก  ระดับ  คุณภาพ  ระบบ  สารสนเทศ 
 ของ  มหาวิทยาลัย  ให้  สามารถ  รองรบั  การ  บริหาร  และ  การ  ตัดสิน  ใจ  ใน  ด้าน  ต่างๆ  ได้  อยา่ง  รวดเร็ว 
 แม่นยํา และถูกต้อง ตอบสนองต่อการบรรลุผลสําเร็จตามเป�าหมายที�กําหนดไว้ในทุกมิติ 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  บรหิารจัดการซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั�งที�ใช้งานเฉพาะภายในคณะ 

 /สว่นงาน และที�ใช้งานในระดับมหาวิทยาลัย  ให้สามารถใช้งานได้อยา่งมี 
 ประสิทธภิาพ 

 เป�าหมาย / ตัวชี�วัด 
 1.  โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที�อยูใ่นความรับผิดชอบของสํานักฯ ทุกระบบ 

 สามารถใช้งานได้เป�นปกติและเป�นไปอยา่งต่อเนื�อง 
 2.  มีการพฒันาโปรแกรมใหม่ๆ หรอืมีการเพิ�มศักยภาพของโปรแกรมระบบฐานข้อมูล 

 สารสนเทศหรือมีการจัดการและบริการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื�อ 
 นําไปใช้ในการจัดทําระบบอื�นๆ  อยา่งน้อย 1 ระบบงาน 

 ผลลัพธ ์
 1.  ระบบงานที�ใช้ซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เป�นเครื�องมือในการจัดการ 

 สามารถดําเนินการได้อยา่งรวดเรว็และได้ผลงานที�มาก รวมไปถึงมีแหล่งข้อมูลไว้ 
 สําหรับการปฏิบติังานในโอกาสถัดไป 

 2.  ฐานข้อมูลสารสนเทศในทกุระบบมีการอัพเดทข้อมูลให้ถูกต้องและเป�นป�จจุบันอยู ่
 เสมอ อันจะสง่ผลดีต่อการเชื�อมโยงฐานข้อมูลให้เป�นโครงขา่ยเดียวกันที�สามารถใช้ 
 งานรว่มกันได้ 

 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้บรหิารในทกุระดับของมหาวิทยาลัย สามารถนําข้อมูลจากระบบสารสนเทศไปใช ้

 ในการประเมินสถานการณ์เพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลง และการตัดสินใจที�แม่นยํา 
 ทันต่อเวลา พร้อมทั�งต่อยอดเพื�อใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆ 

 2.  ผู้ปฏิบติังานในมหาวิทยาลัย ได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานตามที� 
 ได้รบัผิดชอบ 
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 3.  อํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลองค์กร ซึ�งจะชว่ยลดภาระทั�งงานและค่าใช้ 
 จ่ายในสว่นนี� 

 งบประมาณ 846,000 บาท 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นายอุกกฤษฎ์ เขื�อนแก้ว 

 กิจกรรมการดําเนินงาน 

 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 บรหิารจัดการซอฟต์แวร ์
 ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที� 
 ใช้งานเฉพาะภายในคณะ/ 
 สว่นงาน 

 26,000.00  ค่าจัด  KM  จํานวน 
 20,000.00 บาท 

 ค่าลิขสิทธิ�ชอฟต์แวร์ 
 สําหรับการจัดการข้อมูล 
 จํานวน 6,000.00 บาท 

 นายชาญณรงค์ จันทร์ 
 พาาณิช 
 นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุ 
 วัฒนวงษ์ 
 นายกิตติพันธ ์ศรศักดา 
 นายวรายุทธ เจริญยุทธ 

 บรหิารจัดการซอฟต์แวร ์
 ระบบข้อมูลสารสนเทศที� 
 ใช้งานรว่มกันในระดับ 
 มหาวิทยาลัย 

 585,000.00  ค่าจัด  KM  จํานวน 
 30,000.00 บาท 

 ค่าลิขสิทธิ�ชอฟต์แวร์ 
 สําหรับการวิเคราะห์และ 
 จัดข้อมูลระบบสารสนเทศ 
 จํานวน 450,000.00 บาท 
 (Oracle) 

 ค่าซอ่มบํารุงระบบ 
 จํานวน 105,000.00 
 บาท 

 นายสฤษดิ� เรืองธรรม 
 นางอรฤดี เธยีรสุภาพงษ์ 
 นายประพันธ ์ธรีสาร 
 นายป�ติ โง้วธนสุวรรณ 
 นายมงคล ตนัยโชติ 
 นายกอรปพล ชัยเดชทยา 
 กูล 
 นายธรีวัฒน์ พูลสวัสดิ� 
 นายชาญณรงค์ จันทร์ 
 พาาณิช 
 นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุ 
 วัฒนวงษ์ 
 นายกิตติพันธ ์ศรศักดา 
 นายวรายุทธ เจริญยุทธ 

 เพิ�มศักยภาพซอฟต์แวร์ 
 ระบบบข้อมูลสารสนเทศ 

 235,000.00  ค่าจ้างปรับปรุงและ 
 พัฒนาเพิ�มเติมสําหรับ 
 โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 
 สารสนเทศ จํานวน 
 100,000.00 บาท 

 ค่าล่วงเวลาสําหรับผู้ดูแล 
 และพัฒนาระบบ จํานวน 
 10,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์
 จํานวน 75,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 
 50,000.00 บาท 

 นายสฤษดิ� เรืองธรรม 
 นางอรฤดี เธยีรสุภาพงษ์ 
 นายประพันธ ์ธรีสาร 
 นายป�ติ โง้วธนสุวรรณ 
 นายมงคล ตนัยโชติ 
 นายกอรปพล ชัยเดชทยา 
 กูล 
 นายธรีวัฒน์ พูลสวัสดิ� 
 นายชาญณรงค์ จันทร์ 
 พาาณิช 
 นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุ 
 วัฒนวงษ์ 
 นายกิตติพันธ ์ศรศักดา 
 นายวรายุทธ เจริญยุทธ 
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 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้จ่าย  รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้ 

 จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน  10,000.00 

 ค่าล่วงเวลาสําหรับผู้ดูแลและพัฒนาระบบ  ต.ค.2565-ก.ย.2566  10,000.00 

 ใช้สอย  711,000.00 

 ค่าจัด  KM สําหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน  ต.ค.2565-ก.ย.2566  50,000.00 

 ค่าลิขสิทธิ�ชอฟต์แวรสํ์าหรับวิเคราะห์และการ 
 จัดการข้อมูลระบบสารสนเทส 

 มิ.ย. 2566  6,000.00 

 ค่าลิขสิทธิ�ชอฟต์แวรโ์ปรแกรม Oracle สําหรับ 
 การจัดข้อมูลระบบ KKUFMIS 

 ก.ค.2566  450,000.00 

 ค่าซอ่มบํารุงระบบ  ต.ค.2565-ก.ย.2566  105,000.00 

 ค่าจ้างปรบัปรุงและพัฒนาเพิ�มเติมสําหรับ 
 โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  100,000.00 

 วัสดุ  125,000.00 

 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ต.ค.2564-ก.ย.2565  75,000.00 

 ค่าวัสดุสํานักงาน  ต.ค.2564-ก.ย.2565  50,000.00 

 ครุภัณฑ์ 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  846,000.00 



 แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2566 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  33 

 โครงการพัฒนาและวิจัยทางด้านเทคโนโลย ี

 ยุทธศาสตร ์: ปรับเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัล 
 กลยุทธ ์: การพัฒนาบริการและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 หลักการและเหตุผล 
 สืบ  เนื�องจาก  ผู้  บรหิาร  ทุก  ระดับ  ของ  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  ได้  ให้  ความ  สําคัญ  กับ  นํา 

 เทคโนโลยี  มา  ใช ้ ใน  การ  พัฒนา  องค์กร  มาก  ขึ�น  โดย  เฉพาะ  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เนื�องจาก  เป�น  เครื�อง  มือ  ที� 
 ใช ้ สําหรบั  การ  ปรับปรุง  ผล  การ  ดําเนิน  งาน  และ  การ  ผลิตผล  งาน  ใหม่ๆ  ได้  เป�น  อยา่ง  ดี  ซึ�ง  จะ  เห็น  ได้  จาก 
 การนํา  เสนอ  ผล  งาน  ใหม่ๆ  ของ  มหาวิทยาลัย  ล้วน  แล้ว  แต่  ใช้  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  เป�น  เครื�อง  มือ  ใน  การ 
 พฒันา  แทบ  ทั�ง  สิ�น  ไม่  ว่า  จะ  เป�น  ผล  งาน  ทาง  ด้าน  วิทยาศาสตร์  และ  การ  แพทย ์ ,  ผล  งาน  ด้าน  นวัตกรรม 
 การ  ศึกษา  และ  วิจัย  ,  ผล  งาน  ด้าน  การ  บริหาร  จัดการ  องค์กร  ,  ประกอบ  กับ  สภา  มหาวิทยาลัย  และ  ผู้ 
 บรหิาร  ระดับ  สูง  ของ  มหาวิทยาลัย  ได้  ให้  ความ  สําคัญ  กับ  การ  พัฒนา  มหาวิทยาลัย  ด้วย  Digital 
 Technology  ภาย  ใต้  ยุทธศาสตร ์  การ  ปรับ  เปลี�ยน  องค์กร  ให้  ก้าว  เข้า  สู ่ ยุค  ดิจิทัล  (Digital 
 Transformation)  โดย  มี  เป�า  หมาย  ใน  การ  พัฒนา  กลไก  ใน  การ  รองรับ  การ  เปลี�ยนแปลง  อยา่ง  รวดเร็ว 
 เพื�อ  การ  พฒันา  กระบวนการ  ทํางาน  และ  การ  สร้าง  ผล  งาน  ผ่าน  กระบวนการ  ระบบ  ดิจิทัล  ขับ  เคลื�อน 
 ขนาน  ไป  กับ  พนัธ  กิจ  หลัก  ของ  มหาวิทยาลัย  ทั�ง  ด้าน  การ  เรียน  การ  สอน  การ  วิจัย  การ  บริหาร  จัดการ 
 และการบรกิารวิชาการ 

 ดัง  นั�น  จึง  จําเป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ที�  จะ  ต้อง  มี  การ  พัฒนา  และ  วิจัย  ทาง  ด้าน  เทคโนโลยี  โดย  เฉพาะ 
 เทคโนโลยี  ทาง  ด้าน  ดิจิทัล  เพื�อ  ตอบ  สนอง  ต่อ  การ  ขับ  เคลื�อน  การ  พัฒนา  มหาวิทยาลัย  ทั�ง  ทั�ง  ด้าน  การ 
 เรยีนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการบริการวิชาการ 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื�อพฒันาและวิจัยโครงสรา้งพื�นฐานด้านระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 2.  เพื�อพฒันาและวิจัยบริการทางด้านเครือขา่ยระบบสารสนเทศ 

 เป�าหมาย/ตัวชี�วัด 
 1.  มีนวัตกรรมใหม่ๆ อันเกิดจากการพัฒนาหรือการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี อยา่ง 

 น้อย 3 ผลงาน 
 ผลลัพธ ์

 1.  มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที�สามารถใช้เป�นเครื�องมือในการจัดการให้ระบบงานใน 
 หลายๆ มิติ เป�นไปอยา่งสะดวก รวดเรว็ มีระบบ พร้อมทั�งมีความถูกต้อง แม่นยํา 
 และสามารถสอบทานผลการดําเนินงานระหว่างกันได้ในทุกขั�นตอน 

 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  มีผลงานใหม่ๆ ที�เป�นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอันเกิดจากการใช้นวัตกรรม 

 ทางเทคโนโลย ี
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 2.  มีการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการทํางาน การปฏิบัติงานในรูปแบบเครือขา่ย 
 มากขึ�น  ลดการใช้ทรัพยากรด้านอื�นๆ ได้เป�นอยา่งดี เชน่ พลังงาน งบประมาณ 
 ด้านการเดินทาง ฯลฯ 

 งบประมาณ 5,265,000.00 บาท 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นายอุกกฤษฏ์ เขื�อนแก้ว 
 นายศรนีคร พงษ์สุวรรณ 

 กิจกรรมการดําเนินงาน 

 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 พัฒนาและวิจัยระบบ 
 ความปลอดภัยด้าน 
 กายภาพด้วยระบบดิจิทัล 
 และ ป�ญญาประดิษฐ ์

 940,000.00  กล้องตรวจจับแผ่นป�าย 
 ทะเบียน  1 ชุด  จํานวน 
 350,000.00 บาท ( 
 ครุภัณฑ์) 

 กล้องตรวจจับใบหน้า 
 หรือ ใบหน้าและอุณหภูมิ 
 1 ชุด จํานวน 100,000.00 
 บาท (ครุภัณฑ์) 

 ระบบตรวจนับทรัพย์สิน 
 ถาวรด้วยระบบ RFID 
 จํานวน 200,000.00 บาท 
 (ครุภัณฑ์) 

 RFID Tag สําหรับตรวจ 
 นับทรัพย์สินถาวร จํานวน 
 140,000.00 บาท 

 ค่าติดตั�ง ปรับปรุงพื�นที� 
 และ พัฒนาโปรแกรม 
 จํานวน 150,000.00 บาท 

 นายวณัช พาดี 

 วิจัยนวัตกรรมโครงสรา้ง 
 พื�นฐาน ไอโอที และ 
 ป�ญญาประดิษฐ ์แบบ 
 บูรณาการ 

 3,450,000.00  เครื�องแม่ขา่ยสําหรับทํา 
 HCI  1 ระบบ จํานวน 
 800,000.00 บาท ( 
 ครุภัณฑ์) 

 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS 
 1 เครื�อง  จํานวน 
 400,000.00 บาท ( 
 ครุภัณฑ์) 

 เครื�องปริ�นเตอร์ 3 มิติ  1 
 เครื�อง  จํานวน 

 นายวณัช พาดี 
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 50,000.00 บาท (ครุภัณฑ์ 
 ) 

 วัสดุ เซ็นเซอร์ ไอโอที 
 บอร์ด และ อื�น ๆ ที� 
 เกี�ยวข้อง จํานวน 
 800,000.00 บาท 

 ค่าจัดทําอุปกรณ์ 
 นวัตกรรมต้นแบบ จํานวน 
 950,000.00 บาท 

 ค่าปรับปรุงพื�นที�การ 
 ปฎิบัติงาน และ การติดตั�ง 
 อุปกรณ์บนที�สูง จํานวน 
 250,000.00 บาท 

 ค่าพัฒนาซอฟต์แวร ์
 จํานวน 200,000.00 บา  ท 

 พัฒนาและวิจัยนวัตกรรม 
 โครงสรา้งพื�นฐานระบบ 
 Blockchain และ Smart 
 Contract 

 500,000.00  ค่าพัฒนาและอบรมระบบ 
 Blockchain และ Smart 
 Contract ต้นแบบ จํานวน 
 300,000.00 

 ค่าจัดอบรมให้ความรู้ 
 นักศึกษา บุคลากร และ 
 บุคคลทั�วไป จํานวน 
 200,000.00 บาท 

 นายวณัช พาดี 

 พัฒนาระบบโครงขา่ย 
 สําหรบักีฬา 
 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Sport) 
 และ เทคโนโลยี AR 

 375,000.00  ค่าเชา่วงจรอินเทอร์เน็ต 
 สําหรับ (E-Sport) จํานวน 
 125,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุ เพื�อทดสอบ 
 บริการด้าน (E-Sport) 
 และ เทคโนโลยี AR 
 จํานวน 50,000.00 บาท 

 เครื�องมือทดสอบบริการ 
 ด้าน (E-Sport) และ 
 เทคโนโลยี AR  1 ระบบ 
 จํานวน 200,000.00 บาท 
 (ครุภัณฑ์) 

 นายเอกวัตร โคชว่ย 

 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้จ่าย  รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้ 

 จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน 
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 ใช้สอย  2,175,000.00 

 ค่าติดตั�ง ปรับปรุงพื�นที� และ พัฒนาโปรแกรม  150,000.00 

 ค่าจัดทําอุปกรณ์นวัตกรรมต้นแบบ  950,000.00 

 ค่าปรบัปรุงพื�นที�การปฎิบัติงาน และ การติดตั�ง 
 อุปกรณ์บนที�สูง 

 250,000.00 

 ค่าพัฒนาซอฟต์แวร ์  200,000.00 

 ค่าพัฒนาและอบรมระบบ Blockchain และ 
 Smart Contract ต้นแบบ 

 300,000.00 

 ค่าจัดอบรมความรู้เรื�อง Blockchain และ Smart 
 Contract  ให้กับนักศึกษา บุคลากร และ บุคคล 
 ทั�วไป 

 200,000.00 

 ค่าเชา่วงจรอินเทอร์เน็ตสําหรับ (E-Sport)  125,000.00 

 วัสดุ  990,000.00 

 วัสดุ เซ็นเซอร์ ไอโอทีบอร์ด และ อื�น ๆ ที� 
 เกี�ยวข้อง 

 800,000.00 

 ค่าวัสดุ เพื�อทดสอบบริการด้าน (E-Sport) และ 
 เทคโนโลยี AR 

 50,000.00 

 RFID Tag สําหรับตรวจนับทรัพย์สินถาวร 
 จํานวน 140,000.00 บาท 

 140,000.00 

 ครุภัณฑ์  2,100,000,00 

 กล้องตรวจจับแผ่นป�ายทะเบียน  จํานวน 1 ชุด  ม.ค.2566  350,000.00 

 กล้องตรวจจับใบหน้า หรือ ใบหน้าและอุณหภูมิ 
 จํานวน 1 ชุด 

 ม.ค.2566  100,000.00 

 เครื�องแม่ขา่ยสําหรับทํา HCI  จํานวน 1 เครื�อง  ม.ค.2566  800,000.00 

 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล NAS จํานวน  1 เครื�อง  ม.ค.2566  400,000.00 

 เครื�องปริ�นเตอร์ 3 มิติ   จํานวน 1 เครื�อง  ม.ค.2566  50,000.00 

 เครื�องมือทดสอบบริการด้าน (E-Sport) และ 
 เทคโนโลยี AR  จํานวน 1 ระบบ 

 ม.ค.2566  200,000.00 

 ระบบตรวจนับทรัพย์สินถาวรด้วยระบบ RFID 
 จํานวน 200,000.00 บาท (ครุภัณฑ์) 

 ม.ค.2566  200,000.00 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  5,265,000.00 
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 โครงการบรกิารคอมพวิเตอรท์างการศกึษา 

 ยุทธศาสตร ์: ปรับเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัล 
 กลยุทธ ์:  การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานทางด้าน ICT ให้มีประสิทธภิาพ 

 หลักการและเหตุผล 
 เทคโนโลยี  คอมพวิเตอร ์  นับ  ว่า  มี  บทบาท  สําคัญ  อยา่ง  มาก  ต่อ  การ  พัฒนา  องค์กร  ใน  ป�จจุบัน 

 โดย  เฉพาะ  คอมพิวเตอร ์ ใน  ระบบ  เครอื  ขา่ย  อินเทอร์เน็ต  เนื�องจาก  สามารถ  ทํางาน  ได้  อยา่ง  หลาก 
 หลาย  ใน  เวลา  เดียวกัน  อีก  ทั�ง  ยัง  ทําให้  ผู้  ปฏิบติั  งาน  ใน  หลายๆ  สว่น  งาน  สามารถ  ทํา  กิจ  กร  รม  พร้อมๆ 
 กัน  ได้  โดย  ไม่  จํากัด  เวลา  และ  สถาน  ที�  ซึ�ง  สง่  ผล  ให้การ  ดําเนิน  กิจกรรม  ของ  องค์กร  เป�น  ไป  อยา่ง  สะดวก 
 รวดเรว็  และ  มี  ความ  แม่น  ย�า  รวม  ไป  ถึง  ลด  ป�ญหา  และ  ข้อ  จํา  กัด  หลายๆ  อยา่ง  ของ  องค์กร  เชน่  การ 
 สื�อสาร  กําลัง  คน  เวลา  สถาน  ที�  อยา่งไร  ก็ตาม  การ  ลงทนุ  ใน  กิจกรรม  ดัง  กล่าว  นั�น  จะ  มี  ต้นทุน  ที�  สูง 
 มาก  ฉะนั�น  หลาย  องค์กร  จึง  เลือก  ที�  จะ  ใช้  บริการ  จาก  หน่วย  งาน  อื�น  ที�  มี  บทบาท  หน้าที�  ใน  การ  รับ 
 ผิด  ชอบ  โดยตรง  และ  สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ก็  ถือว่า  เป�น  หนึ�ง  ใน  หน่วย  งาน  ที�  มี  บทบาท  หน้าที�  ใน 
 การ  ให้  บรกิาร  โดยตรง  เนื�องจาก  มี  เทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์  ที�  มี  ความ  พร้อม  ต่อ  การ  ให้  บริการ  ได้  อยา่ง 
 หลาก  หลาย  ตาม  ความ  ต้องการ  ของ  ผู้  ใช ้ บริการ  ใน  แต่ละ  ประเภท  โดย  ใน  ป�จจุบัน  ได้  เป�ด  ให้  บริการ 
 คอมพวิเตอร ์ เพื�อ  การ  เรยีน  รู้  ตาม  อัธยาศัย  การ  จัดการ  เรียน  การ  สอน  การ  ทดสอบ  การ  ฝ�ก  อบรม  และ 
 การบรกิารทางวิชาการอื�นๆ 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  บรกิารห้องปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์เพื�อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นทกุคน 
 2.  บรกิารห้องปฏิบติัการทางคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน การทดสอบ การ 

 ฝ�กอบรม และการบริการวิชาการอื�นๆ ให้กับคณะ/สว่นงานภายในมหาวิทยาลัย 
 และองค์ภายนอก 

 3.  บรกิารซอ่มบาํรุงเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้กับบุคลากรของ 
 คณะ/สว่นงานภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 

 เป�าหมาย/ตัวชี�วัด 
 1.  เครื�องคอมพิวเตอร์สําหรับบริการสามารถให้บริการได้ตลอดป�ไม่ต�ากว่าร้อยละ 97 

 ของจํานวนเครื�องที�มีอยูทั่�งหมด 
 2.  มีเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณป์ระกอบที�สามารถซอ่มบํารุงได้ไม่น้อยกว่าร้อย 

 ละ 97 ของจํานวนเครื�องที�รับมาทั�งหมด 
 3.  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยา่งน้อย 1 ห้อง  ที�ได้รับการปรับปรุงเพื�อให้ 

 สามารถใช้เป�นศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ที�มีประสิทธภิาพ 

 ผลลัพธ ์
 1.  มีแหล่งบริการทางด้านการเรยีนรู้และการบริการทางเทคโนโลยีที�ทันสมัยและเพยีง 

 พอกับปรมิาณและความต้องการของทั�งนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของ 
 มหาวิทยาลัย รวมไปถึงองค์กรภายนอก 
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 2.  สนับสนุนการบม่เพาะและเตรียมบุคลากรให้เข้าสูยุ่ค Digital อันเนื�องมาจากความ 
 ต้องการในการฝ�กอบรมบุคลากรทางด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ของคณะ/หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 3.  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที�มีศักยภาพสําหรับใช้เป�นศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็ค 
 ทรอนิคส์ที�มีประสิทธภิาพ 

 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคน มีโอกาสอยา่งเทียมกันที�จะใช้บริการ 

 ทางเทคโนโลยี ซึ�งเป�นป�จจัยพื�นฐานที�มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เพื�อศึกษาองค์ความรู ้
 จากแหล่งเรียนเรยีนรู้ต่างๆ ได้ทั�วโลกผ่านระบบเครืขา่ยอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงการ 
 เรยีนการสอนที�จําเป�นต้องใช้เครื�องคอมพิวเตอร์เป�นจํานวนมาก 

 2.  สง่เสรมิและสนับสนุนให้การบริการด้านอื�นๆ เป�นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก 
 และรวดเร็ว ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การฝ�กอบรม การทดสอบ และการ 
 บรกิารวิชาการอื�นๆ ที�จําเป�นทั�งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3.  ลดค่าใชจ่้ายในการดแุลและบํารุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบให้ 
 กับคณะ/สว่นงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 งบประมาณ  2,397,000 บาท 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นายคมสันต์ คําศิลา 
 นายพุทธทอง กาบบงัลอย 

 กิจกรรมการดําเนินงาน 

 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 บรกิารห้องปฏิบัติการ 
 คอมพิวเตอรใ์สําหรบัการ 
 เรยีนรูต้ามอัธยาศัย การ 
 จัดการเรยีนการสอน การ 
 ฝ�กอบรม การทดสอบและ 
 การบรกิารวิชาการอื�นๆ 

 202,000.00  ค่าซอ่มบํารุงห้องปฏิบัติ 
 การคอมพิวเตอร์ พร้อม 
 ทรัพย์สินภายในห้อง 
 จํานวน 100,000.00 บาท 

 ค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติ 
 งาน 102,000.00 

 นายวรมิตร บุญเมืองแสน 
 นายวุฒิพงษ์ แสงจันทร์ 
 นางวัจนา บางใบ 
 นางสาวสังวาลย์ โยโส 

 บรกิารเครื�องคอมพิวเตอร ์
 ทั�งในและนอกสถานที� 

 2,000,000.00  ค่าจัดหาเครื�อง 
 คอมพิวเตอร์ให้บริการ 
 จํานวน 2,000,000.00 
 บาท 

 นายคมสันต์ คําศิลา 
 นายวุฒิพงษ์ แสงจันทร์ 

 ดูแลและบํารุงรกัษาเครื�อง 
 คอมพิวเตอรใ์ห้สามารถใช้ 
 งานได้ตลอดงบประมาณ 

 180,000.00  วัสดุสําหรับซอ่มบํารุง 
 เครื�องคอมพิวเตอร์ 
 จํานวน  120,000.00 บาท 

 นายคมสันต์ คําศิลา 
 นายบัวลัย ปะระทัง 
 นายวรมิตร บุญเมืองแสน 
 นายวุฒิพงษ์ แสงจันทร์ 
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 วัสดุไฟฟ�า จํานวน 
 60,000.00 บาท 

 บรกิารซอ่มบํารุงเครื�อง 
 คอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ 
 ประกอบให้กับนักศึกษา 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 และบุคคลทั�วไป 

 15,000.00  ค่าจัดหาเครื�องมือ/ 
 อุปกรณ์สําหรับชา่ง 
 จํานวน 15,000.00 บาท 

 นายต่อศักดิ� ดีราษฏร์วิเศษ 
 นายเฉลิมพล ธรรมาน้อย 
 นายพุทธทอง กาบบังลอย 

 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้จ่าย  รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้ 

 จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน  102,000.00 

 ค่าล่วงเวลาของผู้ปฏิบัติงาน  ต.ค.2565-ก.ย.2566  102,000.00 

 ใช้สอย  100,000.00 

 ค่าซอ่มบํารุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อม 
 ทรพัย์สินภายในห้อง 

 ม.ค.-เม.ย.2566  100,000.00 

 วัสดุ  195,000.00 

 เครื�องมือ/อุปกรณ์สําหรับชา่ง  ต.ค.2565-ก.ย.2566  15,000.00 

 วัสดุคอมพิวเตอร ์  120,000.00 

 วัสดุไฟฟ�า  ต.ค.2565-ก.ย.2566  60,000.00 

 ครุภัณฑ์  2,000,000.00 

 เครื�องคอมพิวเตอร์  ม.ค.2566  2,000,000.00 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  2,397,000.00 
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 โครงการบรกิารซอฟต์แวรลิ์ขสทิธิ�กลาง (Software License) 

 ยุทธศาสตร ์: ปรับเปลี�ยนระบบการให้บริการทางเทคโนโลยีให้ก้าวเข้าสูยุ่คดิจิทัล 
 กลยุทธ ์: การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานทางด้าน ICT ให้มีประสิทธภิาพ 

 หลักการและเหตุผล 
 ป�จจุบนั  ผู้  ประกอบ  การ  ด้าน  ซอฟต์แวร์  ได้  เข้ม  งวด  กับ  การ  ละเมิด  ลิขสิทธิ�  เป�น  อยา่ง  มาก  ซึ�ง 

 การ  ใช ้ ซอฟต์แวร ์ ที�  ละเมิด  ลิขสิทธิ�  นอกจาก  จะ  เสี�ยง  ต่อ  การ  ถูก  ดําเนิน  คดี  ตา  มกฏ  หมาย  แล้ว  ยัง  เสี�ยง 
 ต่อ  การ  ถูก  โจมตี  จาก  Virus  และ  การ  บุกรุก  ใน  รูป  แบ  บอื�นๆ  ประกอบ  กับ  สถานการณ์  การ  แพร ่ ระบาด 
 ของ  โรคCOVID  -19  ใน  ป�จจุบนั  ทําให้  หลาย  ฝ�าย  ทั�ง  ภาค  รัฐ  และ  เอกชน  โดย  เฉพาะ  ผู้  เชี�ยวชาญ  ทาง 
 ด้าน  โรค  ระบาด  ของ  ประเทศ  ได้  คาด  กา  รณ์ักัน  ว่า  อาจ  จะ  มี  การ  แพร ่ ระบาย  เป�น  เวลา  นาน  หลาย  เดือน 
 และ  รฐับาล  ได้  มี  การ  ออก  มาตรการ  ที�  เข้ม  งวด  หลาย  อยา่ง  เพื�อ  สกัด  การ  แพร ่ ระบาด  ของ  โรค  COVID-19 
 โดยมาตรการบางอยา่งได้มีผลกระทบทั�งทางตรงและอ้อมต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียน 
 การสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทําให้มหาวิทยาลัยมีความจําเป�นต้องปรับเปลี�ยนวิธกีารทํางาน 
 และการจัดการ เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์อยา่งเต็มรูปแบบ 

 ดังนั�น จึงจําเป�นอยา่งยิ�งที�จะต้องจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ�ที�จําเป�นต่อการใช้งานในป�จจุบัน 
 เพื�อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที�ถูกต้องตามกฏหมาย และยัง 
 ชว่ยลดป�ญหาการถูกโจมตีจาก Virus และการบุกรุกในรูปแบบอื�นๆ รวมไปถึงยังชว่ยสนับสนุนและ 
 อํานวยความสะดวกให้บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้เครื�องมือสื�อสารออนไลน์ที�จําเป�นต่อการทํางาน 
 และการเรยีนการสอนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื�อจัดหาโปรแกรมระบบปฏิบติัการหรือซอฟต์แวร์สําเร็จรูปที�มีลิขสิทธิ�การใช้งาน 

 ที�ถูกต้องตามกฏหมายสามารถปรับปรุงให้เป�นรุน่ใหม่ตลอดระยะเวลาสัญญาณ 
 2.  เพื�อสง่เสรมิให้มีการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวรลิ์ขสิทธิ�ให้สามารถใช้ได้กับเทคโนโลยี 

 สมัยใหม่ 
 3.  เพื�อสร้างระเบียบวินัยการใช้โปรแกรมที�ถูกต้องตามกฏหมายต่อบุคลากรและ 

 นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 เป�าหมาย/ตัวชี�วัด 
 1.  มีโปรแกรมปฏิบติัการหรือซอฟต์แวร์สําเร็จรูปที�มีลิขสิทธิ�การใช้งานที�ถูกต้องตาม 

 กฏหมายและสามารถปรับปรุงให้เป�นรุน่ใหม่ได้ตลอดระยะเวลาสัญญาจํานวนไม่ 
 น้อยกว่า 12 โปรแกรม 

 ผลลัพธ ์
 1.  นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ 

 ลิขสิทธิ�ที�ถูกต้องตามกฏหมายเพื�อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหาร 
 จัดการรวมไปถึงการบริการวิชาการอื�นๆ 



 แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2566 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  41 

 2.  ลดป�ญหาการถูกโจมตีจาก Virus และการบุกรุกในรูปแบบอื�นๆ ที�อาจจะก่อให้เกิด 
 ความเสียหายต่ออุปกรณท์างเทคโนโลยีของผู้ใช้งาน รวมไปถึงความเสียหายต่อ 
 ระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศทั�งระบบของมหาวิทยาลัย 

 3.  โปรแกรมหรอืซอฟต์แวร์สามารถติดตั�งใช้งานได้ทั�งบนเครื�องคอมพิวเตอร์สว่น 
 บุคคลและเครื�องคอมพิวเตอร์แม่ขา่ย 

 4.  สามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ�ให้สามารถใช้งานรว่มกันได้กับเทคโนโลย ี
 สมัย 

 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ลดความยุง่ยากด้านการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ให้กับสถาบันการศึกษา ทําให้ไม่ 

 ต้องสั�งซื�อซอฟต์แวร์ทกุครั�งที�มีการเพิ�มขึ�นของเครื�องคอมพิวเตอร์ 
 2.  ได้รบัสิทธพิเิศษจาก Software Assurance เชน่ การได้รับข้อมูลที�เป�นป�จจุบัน การ 

 ฝ�กอบรม การอัพเดทระบบปฏิบัติการต่างๆ เป�นต้น 
 3.  ลดป�ญหาและความเสี�ยงด้านความปลอดภัยของระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี 

 สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย สง่ผลให้ระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพและมีประสิทธภิาพมากขึ�น 

 4.  นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถใช้ซอฟต์แวร์ที� 
 ถูกต้องตามกฏหมายอยา่งครบถ้วนและทันสมัยอยูเ่สมอ และมีความปลอดภัยจาก 
 สิ�งรบกวนบนระบบเครือขา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งบประมาณ 10,400,000 บาท 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์ 

 กิจกรรมที�ดําเนินงาน 

 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่ายงบ 
 ประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 รวบรวมและวิเคราะห์ 
 ข้อมูลความต้องการในการ 
 ซอฟต์แวรลิ์ขสิทธิ� พรอ้ม 
 ทั�งจัดหาซอฟต์แวรฯ์ ที� 
 เป�นไปตามความต้องการ 
 ของผู้ใช้บรกิารโดยคํานึง 
 ถึงประโยชน์ที�ผู้ใช้�บรกิาร 
 จะได้รบัและความคุ้มค่า 
 ในทางงบประมาณ 

 10,400,000.00  ค่าบํารุงรักษาและค่าสมาชิก 
 โปรแกรม 
 Zoom จํานวน 
 1,100,000.00 บาท 

 Microsoft จํานวน 
 2,800,000.00 บาท 

 Adobe Creative Cloud 
 จํานวน 2,100,000.00 บาท 

 Anti Virus จํานวน 
 300,000.00 บาท 

 นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์ 
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 Math Lab จํานวน 
 30,000.00 บาท 

 Power BI จํานวน 
 320,000.00 บาท 

 SPSS จํานวน 960,000.00 
 บาท 

 Survey Monkey  จํานวน 
 40,000.00 บาท 

 ค่าบํารุงรักษาและค่าสมาชิก 
 Google Education Plus 
 จํานวน 2,750,000.00 บาท 

 ดูแลบํารุงรกัษาซอฟต์แวร ์
 ลิขสิทธิ�กลางให้ผู้ใช้บรกิาร 
 สามารถใช้งานได้ตลอดป� 

 ไม่ใช้งบประมาณ  นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์ 

 ให้คําแนะนําและชว่ย 
 เหลือผู้ใช้บรกิารผ่านชอ่ง 
 ทางที�หลากหลาย 

 ไม่ใช้งบประมาณ  นายจักรพงษ์ ไชยวงษ์ 

 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้ 

 จ่าย 
 รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้ 

 จ่ายงบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน 

 ใช้สอย  10,400,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Zoom  มี.ค.2566  1,100,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Microsoft  ก.ย.2566  2,800,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Adobe 
 Creative Cloud 

 มี.ค.2566  2,100,000.00 

 ค่าบํารุงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Apple 
 Developer Program fot 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Anti Virus  ต.ค.2565  300,000.00 
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 หมวดค่าใช้ 
 จ่าย 

 รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้ 
 จ่ายงบประมาณ 

 งบประมาณ 

 ตอบแทน 

 ใช้สอย  10,400,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Zoom  มี.ค.2566  1,100,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Microsoft  ก.ย.2566  2,800,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Adobe 
 Creative Cloud 

 มี.ค.2566  2,100,000.00 

 ค่าบํารุงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Apple 
 Developer Program fot 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Apple 
 Developer Program fot 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Math Lab  ก.ค.2566  30,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Power BI  ก.ค.2566  320,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม SPSS  มิ.ย.2566  960,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกโปรแกรม Survey 
 Monkey 

 ม.ค.2566  40,000.00 

 ค่าบํารุงรักษาและค่าสมาชิก Google Education 
 Plus 

 ก.ค. 2566  2,750,000.00 

 ค่าบํารงรักษาและค่าสมาชิกใบรับรองอิเล็คทรอ 
 นิคส์ที�ใช้กับระบบ Payment Hub 

 วัสดุ 

 ครุภัณฑ์ 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  10,400,000.00 
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 โครงการบรกิารฝ�กอบรมความรูท้างด้าน ICT 

 ยุทธสาสตร ์: ขับเคลื�อนการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ ์: พฒันาบุคลากรภาค Digital Technology 

 หลักการและเหตุผล 
 สืบ  เนื�องจาก  ป�จจุบัน  องค์กร  ทั�ง  ภาค  รฐั  และ  เอกชน  รวม  ทั�ง  มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  ได้  มี 

 การนํา  เทคโนโลยี  มา  ใช้  ใน  การ  พัฒนา  องค์กร  อยา่ง  กว้าง  ขวาง  โดย  เฉพาะ  การ  บริหาร  จัดการ  สมัย  ใหม่ 
 ด้วย  ข้อมูล  ที�  ถูก  ต้อง  และ  ทัน  ต่อ  การ  ใช ้ งาน  รวม  ไป  ถึง  การ  ผลัก  ดัน  ให้  มี  การ  สรา้ง  สภาพ  แวดล้อม  ใน  การ 
 ทํางาน  ที�  ใช ้ เทคโนโลยี  และ  ระบบ  สารสนเทศ  ที�  มี  คุณภาพ  ใน  การ  สนับสนุน  ภารกิจ  ต่างๆ  ของ  องค์กร  ให้ 
 บรรลุผลสําเรจ็ตามเป�าหมายที�กําหนดไว้ 

 สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  ได้  ตระหนัก  ถึง  ความ  สําคัญ  ของ  การนํา  เทคโนโลยี  มา  ใช้  ใน  การ  พัฒนา 
 องค์กร  ดัง  กล่าว  ข้าง  ต้น  จึง  ได้  พยายาม  สง่  เสริม  สนับสนุน  ให้  นักศึกษา  บุคลากร  ของ  มหาวิทยาลัย  และ 
 บุคคล  ทั�วไป  ได้  มี  ความ  รู้  ทักษะ  และ  ความ  ชํานาญ  ใน  การ  ใช้  เทคโนโลยี  เป�น  เครื�อง  มือ  ใน  การ  พัฒนา 
 องค์กรให้ก้าวหน้าสืบต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื�อถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT ตั�งแต่ขั�นพื�นฐานจนถึงขั�นสูงสุดให้กับนักศึกษา 

 บุคลากร และบุคคลทั�วไป 
 2.  เพื�อสง่เสรมิให้เกิดการใช้ ICT ในการพัฒนาองค์กร การแลกเปลี�ยนเรียนระหว่าง 

 กัน การพฒันาผลงานตามบทบาทหน้าที�ของตนเอง 

 เป�าหมาย / ตัวชี�วัด 
 1.  มีหลักสูตรที�สามารถเป�ดอบรมได้ตลอดทั�งป�ไม่น้อยกว่า 20 หลักสูตร ครอบคลุมทั�ง 

 ด้านระบบเครอืขา่ยอินเทอร์เน็ต, ด้านซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ ด้านโปรแกรม 
 ระบบปฏิบติัการ ด้าน Web application ด้าน IT security 

 ผลลัพธ ์
 1.  ผู้เข้ารบัการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เข้ารบัการฝ�กอบรม ทั�งนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอด 

 ทั�งบุคคลทั�วไปจากภายนอก สามารถใช้เทคโนโลยีที�ได้รับการฝ�กอบรมเป�นเครื�อง 
 มือในการปรับเปลี�ยนวิธกีารทํางานและเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื�อชว่ยให้ผล 
 งานมีคุณภาพมากขึ�นโดยใช้เวลาและทรัพยากรเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม อันจะสง่ 
 ผลดีต่อพฒันาการและความก้าวหน้าขององค์กร นอกจากนั�น ยังอาจสามารถปรับ 
 เปลี�ยนวิธกีารใช้ชีวิตประจําวันให้สะดวกรวดเร็วยิ�งขึ�น อันจะสง่ผลดีต่อความผาสุก 
 โดยรวมของบุคลากรสําหรับองค์กรนั�นๆ 

 2.  เป�นป�จจัยที�จะชว่ยสง่เสริมและสนับสนุนต่อการเตรียมบุคลากรภาค Digital ของ 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 งบประมาณ 715,000.00 บาท 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นางสาวสมฤทัย ป�� นพานิช 

 กิจกรรมการดําเนินงาน 

 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 จัดหลักสูตรการฝ�กอบรม  ไม่ใช้งบประมาณ  นางสาวสมฤทัย ป�� นพานิช 
 นายพุธทอง กาบบัวลอย 
 นายวณัช พาดี 
 นางอําไพ พงษ์สุวรรณ 

 ประชาสัมพันธห์ลักสูตร 
 การฝ�กอบรม 

 ไม่ใช้งบประมาณ  นายพุธทอง กาบบัวลัย 
 นายต่อศักดิ� ดีราษฏร์วิเศษ 

 ดําเนินการฝ�กอบรมตาม 
 ตารางการฝ�กอบรม 

 625,000.00  ค่าจัดอบรมรายหลักสูตร 
 จํานวน 625,000.00 บาท 

 นางสาวสมฤทัย ป�� นพานิช 

 จัดการเครื�องคอมพิวเตอร์ 
 ให้เพียงพอกับจํานวนผู้ 
 เข้าฝ�กอบรมและสามารถ 
 ใช้งานได้อยา่งต่อเนื�อง 
 ตลอดระยะเวลาการฝ�ก 
 อบรม 

 30,000.00  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สําหรับ 
 ดูแลเครื�องคอมพิวเตอร์ 
 จํานวน 30,000.00 บาท 

 นายคมสันต์ คําศิลา 
 นายจิรสิน แก้วมาตร 

 จัดอาคารสถานที�และสิ�ง 
 อํานวยความสะดวกให้ 
 เหมาะสมกับสภาพการ 
 จัดการฝ�กอบรมของแต่ละ 
 หลักสูตร 

 60,000.00  ค่าซอ่มแซมห้องฝ�กอบรม 
 และจัดสิ�งอํานวยความ 
 สะดวกภายในห้อง จํานวน 
 60,000.00 บาท 

 นายคมสันต์ คําศิลา 
 นายจิรสิน แก้วมาตร 

 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้จ่าย  รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้จ่าย 

 งบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน 

 ใช้สอย  685,000.00 

 ค่าจัดอบรมรายหลักสูตร  ต.ค.2565 - มี.ค.2566  625,000.00 

 ค่าซอ่มแซมห้องฝ�กอบรมและจัดสิ�งอํานวย 
 ความสะดวกภายในห้อง 

 ต.ค.2565 - มี.ค.2566  60,000.00 
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 วัสดุ  30,000.00 

 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สําหรับดูแลเครื�องคอมพิวเตอร ์  ต.ค.2565 - มี.ค.2566  30,000.00 

 ครุภัณฑ์ 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  715,000.00 
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 โครงการบรหิารจัดการระบบการอํานวยการของสาํนักเทคโนโลยดิีจิทัล 

 ยุทธศาสตร ์: ขับเคลื�อนการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ ์: การจัดระบบการอํานวยการที�เอื�อต่อการผลักดันให้กระบวนการดิจิทัลทรานฟอร์เมชั�นให้ 

 ประสบผลสําเรจ็ 

 หลักการและเหตุ 
 สืบ  เนื�องจาก  ป�จจุบัน  สํานัก  เทคโนโลยี  ดิจิทัล  จะ  ต้อง  ให้  บริการ  ทาง  ด้าน  เทคโนโลย ี ที�  หลาก 

 หลาย  เพื�อ  ขับ  เคลื�อน  การ  พัฒนา  ไป  สู ่ ความ  เป�น  มหาวิทยาลัย  ดิจิทัล  ตาม  นโยบาย  ของ  สภา 
 มหาวิทยาลัย  ขอนแก่น  ดัง  นั�น  จึง  จําเป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ที�  จะ  ต้อง  มี  ระบบ  การ  อํานวย  การ  ที�  ดี  และ  มี 
 ประสิทธภิาพ  เพื�อ  สนับสนุน  และ  สง่  เสริม  ให้  บุคลากร  ผู้  ปฏิบติั  งาน  ด้าน  IT  ของ  สํา  นักฯ  สามารถ 
 ปฏิบติั  งาน  ได้  ประสบ  ผล  สําเรจ็  พร้อม  ทั�ง  สามารถ  ตอบ  สนอง  ต่อ  ความ  ต้องการ  ของ  ผู้รับ  บริการ  ได้ 
 อยา่งเต็มที�และเป�นไปอยา่งทั�วถึง 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  อํานวยความสะดวกให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือขา่ยเทคโนโลยี 

 สารสนเทศของสํานักฯ สามารถปฏิบติังานได้โดยเรียบร้อย สะดวกและรวดเร็ว 
 พรอ้มทั�งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อยา่งเต็มที�และ 
 เป�นไปอยา่งทั�วถึง 

 2.  อํานวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในอันที�จะผลักดันนโยบายให้ประสบผลสําเร็จ 
 ตามเป�าหมาย 

 3.  นําเทคโนโลยีมาใช้เป�นเครื�องมือในการปฏิบัติงานด้านการอํานวยการ 

 เป�าหมาย/ตัวชี�วัด 
 1.  รอ้ยละ 90  ของระบบการอํานวยการที�สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ทัน 

 ตามกรอบระยะเวลา 
 2.  มีการปรบัปรุงกระบวนการทํางานเพื�อรองรับการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน 

 กระบวนการทํางานอยา่งน้อย 2 กระบวนงาน 

 ผลลัพธ ์
 1.  บุคลากรภายในสํานักฯ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสํานักงานผู้อํานวย 

 การไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 2.  มีกลไกที�ชว่ยผลักดันให้นโยบายของผู้บริหารประสบผลสําเร็จตามเป�าหมาย 

 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  สํานักฯ มีระบบการอํานวยการที�ชว่ยผลักดันการดําเนินงานด้านต่างๆ รวมไปถึง 

 นโยบายที�สําคัญของผู้บริหาร ให้ประสบผลสําเร็จได้อยา่งเป�นรูปธรรม อันจะเกิด 
 ผลดีต่อการให้บริการในภาพรวมของสํานักฯ 

 2.  ระบบการอํานวยการของสํานักงานผู้อํานวยการ ได้รับการจัดระบบการปฏิบัติงาน 
 เพื�อรองรบัการพัฒนาเป�นสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต 
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 งบประมาณ 3,827,000.00  บาท 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นางสราภัส คนล�า 

 กิจกรรมการดําเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายตามกิจกรรม 

 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 อํานวยความสะดวกในการ 
 จัดประชุมทุกระดับของสํา 
 นักฯ 

 35,000.00  ค่าจัดประชุมคณะ 
 กรรมการประจําสํานักฯ 
 จํานวน 15,000.00 บาท 

 ค่าจัดประชุมทุกระดับ 
 ภายในสํานักฯ จํานวน 
 20,000.00 บาท 

 นางสราภัส คนล�า 
 นางหนูรัก หอมชื�น 

 สง่เสรมิกิจกรรมด้านศิลป 
 วัฒนธรรม สวัสดิการ กีฬา 
 และกิจกรรมพิเศษ 

 316,000.00  ค่าจัดกิจกรรมถวายเทียน 
 พรรษา จํานวน 
 60,000.00  บาท 

 ค่าจัดกิจกรรมเกษียณอายุ 
 ราชการ จํานวน 
 71,000.00 บาท 

 สมทบค่าใช้จ่ายโครงการผู้ 
 เกษียณอายุราชการ 
 75,000.00  บาท 

 ค่าจัดกิจกรรมวัน 
 สงกรานต์ จํานวน 
 20,000.00 บาท 

 ค่าจัดกิจกรรมสง่ท้ายป�เก่า 
 ต้อนรับป�ใหม่ จํานวน 
 70,000.00 บาท 

 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศล 
 อื�นๆ จํานวน 20,000.00 
 บาท 

 นางอรอุมา แอมนนท์ 
 นางอําไพ พงษ์สุวรรณ 

 อํานวยความสะดวกทาง 
 ด้านการเงินและพัสดุ 

 568,400.00  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ตรวจรับครุภัณฑ์และสิ�ง 
 ก่อสร้าง จํานวน 
 130,000.00 บาท 

 ค่าล่วงเวลาสําหรับผู้ 
 ปฏิบัติงานสํานักงานผู้ 
 อํานวยการ จํานวน 
 50,000.00 บาท 

 นางอําไพ พงษ์สุวรรณ 
 นางสาวสุรัชธาวี พระธานี 
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 ค่าเดินทางไปราชการ 
 จํานวน 66,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์� 
 จํานวน 80,000.00 บาท 

 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทํา 
 เอกสาร จํานวน 5,000.00 
 บาท 

 ค่าจ้างเหมาบริการ 
 ซอ่มแซมทรัพย์สิน 
 จํานวน 70,000.00 บาท 

 ค่าจ้างเหมาให้บริการ 
 กระดาษพิมพ์งานสําหรับ 
 เครื�องพิมพ์ จํานวน 
 54,000.00 บาท 

 ค่าโทรศัพท์และ 
 อินเทอร์เน็ต จํานวน 
 108,000.00 บาท 

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
 จํานวน 3,000.00 บาท 

 ค่าไปรษณีย์ จํานวน 
 2,400.00 บาท 

 ดูแลบํารุงรกัษาอาคาร 
 สถานที� สาธารณูปโภค 
 ยานพาหนะและสิ�งอํานวย 
 ความสะดวกอื�นๆ 

 1,835,300.00  ค่าจ้างเหมาบริการ 
 ทําความสะอาด จํานวน 
 500,400.00 บาท 

 ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษา 
 เครื�องปรับอากาศ จํานวน 
 100,000.00 บาท 

 ค่าจ้างเหมาทําห้องเก็บ 
 วัสดุสํานักงานฯ จํานวน 
 80,000.00 บาท 

 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ 
 อาคารสํานักฯ  จํานวน 
 60,000.00 บาท 

 ค่าจ้างปรับปรุงโรงจอดรถ 
 400,000.00 บาท 

 ค่าประกันภัยและ พ.ร.บ. 
 รถยนต์ /รถจักรยานยนต์ 
 จํานวน 22,700.00 บาท 

 ค่าซอ่มแซมอาคารสถานที� 
 สาธารณูปโภคและสิ�ง 

 นายคมสันต์ คําศิลา 
 นายจิรสิน แก้วมาตร 
 นายทองสวรรค์ หอมชื�น 
 นางหนูรัก หอมชื�น 
 นายประเสริฐ มาพระยืน 
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 อํานวยความสะดวก 
 จํานวน 100,000.00 บาท 

 ค่าบํารุงรักษาลิฟท์ 
 จํานวน 137,400.00 

 ค่าบํารุงรักษายานพาหนะ 
 จํานวน 42,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 
 12,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 จํานวน 20,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุเชื�อเพลิงและยาน 
 พาหนะ 70,800.00 บาท 

 ค่าวัสดุไฟฟ�า จํานวน 
 40,000.00 บาท 

 เครื�องปรับอากาศ 4 ตัว 
 จํานวน  250,000.00 บาท 

 อํานวยความสะดวกให้กับ 
 นักศึกษาฝ�กงานและคณะ 
 ผู้ศึกษาดูงานทั�งในและ 
 นอกมหาวิทยาลัย รวมไป 
 ถึงการสนับสนุนการ 
 บรกิารวิชาการต่างๆ 

 26,000.00  ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผล 
 งานบุคลากร จํานวน 
 10,000.00 บาท 

 ค่าวัสดุสํานักงาน จํานวน 
 10,000.00 บาท 

 ค่าอาหารและเครื�องดื�ม 
 สําหรับต้อนรับแขก รวม 
 ถึงนักศึกษา จํานวน 
 6,000.00 บาท 

 นางสราภัส คนล�า 

 ประชาสัมพันธเ์ผยแพร ่
 กิจกรรมการให้บริการของ 
 สํานักฯ และกิจกรรมอื�นๆ 
 ที�เกี�ยวข้องกับสํานักฯ 

 46,000.00  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ 
 ประชาสัมพันธง์านต่างๆ 
 ของสํานักฯ จํานวน 
 16,000.00 บาท 

 ค่าจ้างทําป�าย 
 ประชาสัมพันธ ์จํานวน 
 30,000.00 บาท 

 นายพุธทอง กาบบัวลอย 
 นายสัมฤทธิ� ซื�อดี 

 สนับสนุนการขับเคลื�อน 
 การพัฒนาองค์กร ได้แก่ 
 การประชุมระดมสมอง 
 การจัดทําแผนงาน/ 
 โครงการ  การจัดการความ 
 เสี�ยงและการควบคุม 

 1,000,300.00  ค่าจัดกิจกรรมสัมมนา 
 ระดมสมองประจําป� 
 จํานวน 700,000.00 บาท 

 ค่าจัดกิจกรรมแลกเปลี�ยน 
 เรียนรู้ภายในองค์กร (kM) 

 นายพิทักษ์ ชานนตรี 
 นายอาวุธ รืนภาคพจน์ 



 แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2566 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  51 

 ภายใน การประกัน 
 คุณภาพ การจัดทําข้อ 
 ตกลงการปฏิบัติงาน การ 
 รายงานผลการดําเนินงาน 
 ฯลฯ 

 จํานวน 300,300.00 บาท 

 รายการรอตั�งงบ 

 กิจกรรม : 

 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้จ่าย  รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้จ่าย 

 งบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน  190,000.00 

 ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์และ 
 สิ�งก่อสรา้ง 

 ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  130,000.00 

 ค่าล่วงเวลาสําหรับผู้ปฏิบัติงานสํานักงาน 
 ผู้อํานวยการ 

 ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  50,000.00 

 ค่าตอนแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 
 บุคลากร 

 ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  10,000.00 

 ใช้สอย  3,138,200.00 

 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  15,000.00 

 ค่าจัดประชุมทุกระดับภายในสํานักฯ  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  20,000.00 

 ค่าจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ก.ค.2566  60,000.00 

 ค่าจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการ  ก.ย.2566  71,000.00 

 สมทบค่าใช้จ่ายโครงการผู้เกษียณอายุราชการ  ก.ค.2566-ก.ย.2566  75,000.00 

 ค่าจัดกิจกรรมวันสงกรานต์  เม.ย.2566  20,000.00 

 ค่าจัดกิจกรรมสง่ท้ายป�เก่าต้อนรับป�ใหม่  ธ.ค. 2565  70,000.00 

 ค่ากิจกรรมสาธารณกุศลอื�นๆ  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  20,000.00 

 ค่าเดินทางไปราชการ  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  66,000.00 

 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําเอกสาร  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  5,000.00 

 ค่าจ้างเหมาบริการซอ่มแซมทรัพย์สิน  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  70,000.00 

 ค่าจ้างเหมาให้บริการกระดาษพิมพ์งานสําหรับ 
 เครื�องพิมพ์ 

 ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  54,000.00 
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 ค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  108,000.00 

 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  3,000.00 

 ค่าไปรษณีย์  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  2,400.00 

 ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด  ต.ค. 2565  500,400.00 

 ค่าจ้างเหมาบํารุงรักษาเครื�องปรับอากาศ  ธ.ค.2565 - เม.ย. 2566  100,000.00 

 ค่าจ้างเหมาทําห้องเก็บวัสดุสํานักงานฯ  พ.ย. 2565 - ม.ค. 2566  80,000.00 

 ค่าปรบัปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสํานักฯ  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  60,000.00 

 ค่าจ้างปรบัปรุงโรงจอดรถ  ธ.ค. 2565 - พ.ค. 2566  400,000.00 

 ค่าประกันภัยและ พ.ร.บ. รถยนต์ /รถ 
 จักรยานยนต์ 

 เม.ย.2566 - ก.ย.2566  22,700.00 

 ค่าซอ่มแซมอาคารสถานที� สาธารณูปโภคและ 
 สิ�งอํานวยความสะดวก 

 ต.ค.2565 - ก.ย.2566  100,000.00 

 ค่าบํารุงรักษาลิฟท์  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  137,400.00 

 ค่าบํารุงรักษายานพาหนะ  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  42,000.00 

 ค่าอาหารและเครื�องดื�มสําหรับต้อนรับแขก รวม 
 ทั�งนักศึกษา 

 ต.ค.2565 - ก.ย.2566  6,000.00 

 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธง์านต่างๆ 
 ของสํานักฯ 

 ต.ค.2565 - ก.ย.2566  30,000.00 

 ค่าจัดกิจกรรมสัมมนาระดมสมองประจําป�  มี.ค.2566 - พ.ค.2566  700,000.00 

 ค่าจัดกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ภายในองค์กร 
 (kM) 

 ธ.ค.2565 - ก.ค.2566  300,300.00 

 วัสดุ  244,800.00 

 ค่าวัสดุสํานักงานและคอมพิวเตอร์�  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  80,000.00 

 ค่าวัสดุการเกษตร  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  12,000.00 

 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  20,000.00 

 ค่าวัสดุเชื�อเพลิงและยานพาหนะ  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  70,800.00 

 ค่าวัสดุไฟฟ�า  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  40,000.00 

 ค่าวัสดุสํานักงาน  ต.ค.2565 - ก.ย.2566  10,000.00 

 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการประชาสัมพันธง์านต่างๆ 
 ของสํานักฯ 

 ต.ค.2565 - ก.ย.2566  16,000.00 

 ครุภัณฑ์  250,000.00 
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 เครื�องปรบัอากาศ  จํานวน 4 เครื�อง  ม.ค. 2566  250,000.00 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  3,827,000.00 
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 โครงการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์พื�อเตรยีมความพรอ้มสูยุ่คดิจิทัล 

 ยุทธศาสตร ์: ขับเคลื�อนการพัฒนาองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กลยุทธ ์: พฒันาบุคลากรภาค Digital Technology 

 หลักการและเหตุผล 
 สืบ  เนื�องจาก  ป�จจุบัน  เทคโนโลยี  ใหม่ๆ  ได้  มี  การ  เปลี�ยนแปลง  ไป  อยา่ง  รวดเรว็  ตาม  ปริมาณ 

 และ  ความ  ต้องการ  ของ  ผู้  ใช ้ บริการ  จึง  จําเป�น  อยา่ง  ยิ�ง  ที�  สํา  นักฯ  จะ  ต้อง  มี  การ  พัฒนา  ทรัพยากร  มนุษย์ 
 ให้  สอดคล้อง  กับ  การ  เปลี�ยนแปลง  อยา่ง  รวดเร็ว  ทาง  ด้าน  เทคโนโลยี  โดย  เฉพาะ  อยา่ง  ยิ�ง  เทคโนโลยี 
 ทาง  ด้าน  ดิจิทัล  ซึ�ง  เป�น  ป�จจัย  สําคัญ  ต่อ  การ  พัฒนา  องค์กร  ให้  ก้าวหน้า  และ  ยั�งยืน  และ  การ  พัฒนา 
 ทรพัยากรมนุษย์ที�สําคัญอยา่งหนึ�งในป�จจุบันก็คือการเพิ�มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะและ 
 ความชาํนาญในการพฒันาและการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลเป�นเครื�องมือในการปรับปรุงและ 
 พฒันาผลการปฏิบติังาน อันจะสง่ผลต่อความสําเร็จและความก้าวหน้าขององค์กรสืบต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื�อให้บุคลากรผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ และทักษะในการ 

 พฒันาระบบเทคโนโลยีได้อยา่งรวดเรว็ ด้วยวิธกีารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 2.  เพื�อให้บุคลากรทกุระดับมีทักษะในการใช้เครื�องมือทางเทคโนโลยีในการปรับ 

 เปลี�ยนกระบวนการทํางานของตนเองได้ตั�งแต่ต้นจนจบกระบวนการทํางาน 
 3.  เพื�อให้บุคลากรทกุระดับมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการองค์กรในยุค 

 ดิจิทัล 

 เป�าหมาย/ตัวชี�วัด 
 1.  รอ้ยละ 90 ของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความสามารถในการ 

 พฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยเทคนิคและเครื�องมือสมัยใหม่  การใช้เทคโนโลยีเป�น 
 เครื�องมือในการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การเป�นนักบริหารจัดการ 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�มีประสิทธภิาพ รวมไปถึงการมีความรู้และทักษะใน 
 การบรหิารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล 

 ผลลัพธ ์
 1.  นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถสร้างผลงานอันเกิดจากการได้รับ 

 การฝ�กอบรม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ฯลฯ 
 2.  บุคลากรของสํานักฯ สามารถใช้เทคโนโลยีเป�นเครื�องมือในการปฏิบัติงานได้อยา่ง 

 เป�นรูปธรรม สามารถลดขั�นตอน ระยะเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงานโดย 
 เฉพาะอยา่งยิ�งกระดาษ 

 3.  บุคลากรของสํานักฯ สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กับคณะ/ 
 หนว่ยงานอื�นๆ ได้ 
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 ผลที�คาดว่าจะได้รับ 
 1.  บุคลากรด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศมีทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ 

 ปฏิบติังาน 
 2.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี Digital Literacy เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและใช้ 

 ชวิีต 
 3.  ลดภาระการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของคณะ/สว่นงาน 
 4.  ลดภาระงบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรในระยะยาว 
 5.  เครอืขา่ยนักวิชาการคอมพิวคอมพิวเตอร์และนักสารสนเทศมีทักษะที�สามารถชว่ย 

 เหลือกันได้ 
 6.  เพิ�มประสิทธภิาพในการให้บริการและให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.  บุคลากรมีขวัญและกําลังในการปฏิบติังาน อันเนื�องมาจากสามารถนําผลงานที�ได้ 

 ไปประกอบการขอเลื�อนขั�น ตําแหนง่ตามเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ 

 งบประมาณ จํานวน  990,000.00 บาท 

 ผู้รบัผิดชอบหลัก 
 นางอรอุมา แอมนนท์ 

 กิจกรรมการดําเนินงาน 

 กิจกรรม  งบประมาณ  รายละเอียดการใช้จ่าย 
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ�กอบรมให้บุคลากรมี 
 ทักษะในการใ่ช้เทคโนโลยี 
 เป�นเครื�องมือในการ 
 ปรบัปรุงและพัฒนาผล 
 การปฏิบัติงาน 

 240,000.00  ค่าหลักสูตรอบรม จํานวน 
 200,000.00 บาท 

 ค่าจ้างจัดอบรมที�ดําเนิน 
 การเองโดยสํานักฯ 
 จํานวน 40,000.00 บาท 

 นางอรอุมา  แอมนนท์ 
 นางสาวสุภัคสินี ชินกร 
 นางสราภัส คนล�า 

 พัฒนาบุคลากรใน 
 หลักสูตรด้านการพัฒนา 
 โครงสรา้งพื�นฐานทางด้าน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อ 
 เตรยีมความพรอ้มเข้าสู ่
 ยุคดิจิทัล 

 510,000.00  ค่าหลักสูตรอบรม จํานวน 
 410,000.00 บาท 

 ค่าจ้างจัดอบรมที�ดําเนิน 
 การเองโดยสํานักฯ 
 100,000.00 บาท 

 นางอรอุมา  แอมนนท์ 
 นางสาวสุภัคสินี ชินกร 
 นายศรีนคร พงษ์สุวรรณ 

 พัฒนาบุคลากรใน 
 หลักสูตรด้านการพัฒนา 
 ระบบสนเทศ 

 240,000.00  ค่าหลักสูตรอบรม จํานวน 
 200,000.00 บาท 

 ค่าจ้างจัดอบรมที�ดําเนิน 
 การเองโดยสํานักฯ 
 40,000.00 บาท 

 นางอรอุมา  แอมนนท์ 
 นางสาวสุภัคสินี ชินกร 
 นายอุกฤษฏ์ เขือนแก้ว 
 นายสมโภช พิมพ์พงษ์ 
 ต้อน 



 แผนปฏิบัติการ ประจําป� 2566 สํานักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  56 

 งบประมาณรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
 หมวดค่าใช้จ่าย  รายการใช้จ่าย  ระยะเวลาการใช้จ่าย 

 งบประมาณ 
 งบประมาณ 

 ตอบแทน 

 ใช้สอย  728,000.00 

 ค่าฝ�กอบรมบุคลากรด้านการนําเทคโนโลย ี
 มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  240,000.00 

 ค่าฝ�กอบรมบุคลากรด้านการพัฒนาโครง 
 สรา้งพื�นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพื�อเตรียมความพร้อมเข้าสูยุ่คดิจิทัล 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  510,000.00 

 ค่าฝ�กอบรมบุคลากรด้านการพัฒนาระบบ 
 สารสนเทศ 

 ต.ค.2565-ก.ย.2566  240,000.00 

 วัสดุ 

 ครุภัณฑ์ 

 รวมงบประมาณทั�งหมด  990,000.00 


