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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 

โครงการประจ าปีงบประมาณ  2554 
(โครงการตามแผนแม่บท ICT) 

-------------------------------- 
 
1.  ช่ือโครงการ : พฒันาระบบสารบรรณโดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ 

2.  สถานภาพของโครงการ :    โครงการเดมิ               โครงการใหม ่

3.  ประเภทของโครงการ :    โครงการดา้น  ICT        โครงการปกตติามแผนพฒันาฯ ระยะที ่10 

4.  โครงการน้ีอยู่ในแผนงาน :   จดัการศกึษาอดุมศกึษา : งานสนบัสนุนการจดัการศกึษา 

5.  หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ :    สว่นสารบรรณและนิตกิาร 

6.  หลกัการและเหตผุล : 
การบรหิารจดัการดา้นเอกสารมปีรมิาณเพิม่ขึน้ทกุปีตามอายขุององคก์ร เนื่องจากมเีอกสารเขา้-ออก

ทกุวนัท าการ นอกจากนี้ยงัมเีอกสารทีต่อ้งใชอ้า้งองิในการบรหิารหรอืปฏบิตังิานอยา่งต่อเนื่องและตอ้งเกบ็
รกัษาตลอดไป  จงึจ าเป็นตอ้งมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีจ่ะชว่ยใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเรว็ 

7.  วตัถปุระสงค ์ :  

1. เพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ ของมหาวทิยาลยัมฐีานขอ้มลูเพื่อการบรหิารงานสารบรรณ งานจดัเกบ็
เอกสาร  การจองหอ้งประชมุและนดัหมาย  ตลอดจนการสบืคน้ขอ้มลูบุคลากร 

2. เพื่อใหก้ารใหบ้รกิารด้านงานธุรการและงานจดัเกบ็เอกสารของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

3. เพือ่ใหม้รีะบบฐานขอ้มลูชว่ยในการคน้หาและตดิตามเป็นไปอยา่งสะดวก รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 
4. เพือ่ใหม้ขีอ้มลูชว่ยในการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 
5. เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถใชข้อ้มลูรว่มกนัได้ 
6. เพือ่ใหเ้ป็นระบบจดัเกบ็เอกสารต่างๆ อยา่งสมบรูณ์ 

2. ความเช่ือมโยงเป้าประสงค์ระดับมหาวิทยาลัยกับเป้าประสงค์ระดับภารกิจและกลยุทธ์
หน่วยงาน : 
 
 

ด้าน เป้าประสงค ์ 
(ระดบัมหาวิทยาลยั) 

เป้าประสงค ์ 
(ระดบัภารกิจ) 

กลยทุธ ์   
หน่วยงาน 

ผูร้บับรกิาร 1. ระบบมกีารท างานแบบ online 1. ระบบมกีารท างานแบบ online ขอ้ 4.1.1          
   สามารถเขา้ถงึไดต้ลอด 24 ชัว่โมง   สามารถเขา้ถงึไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  

 2. ผูร้บับรกิารพงึพอใจ 2. ผูร้บับรกิารพงึพอใจต่อระบบ ICT ขอ้ 4.2.1 
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ด้าน เป้าประสงค ์ 
(ระดบัมหาวิทยาลยั) 

เป้าประสงค ์ 
(ระดบัภารกิจ) 

กลยทุธ ์   
หน่วยงาน 

กระบวนการ      3. มรีะบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 3. มรีะบบส านกังานอตัโนมตั ิ ขอ้ 1.3.1   
ภายใน  ทีเ่หมาะสม เชน่ e-Management,   
     e-University, e-Campus เป็นตน้   

 4. กระบวนการท างานของ ICT  4. ระบบส านกังานอตัโนมตัมิคีณุภาพ ขอ้ 2.2.1 
  มปีระสทิธภิาพ ไดม้าตรฐาน     และผา่นการประเมนิตามเกณฑ ์  
     ทีก่ าหนด  

 5. มกีารใช ้ICT เพือ่เพิม่ประสทิธ-ิ 5. การใช ้ICT เพือ่การบรหิารจดัการ ขอ้ 3.3.2 
  ภาพและศกัยภาพในภารกจิต่างๆ     
  ใหเ้กดิผลอยา่งเป็นรปูธรรม   

9. ระยะเวลาโครงการ  :      3  ปี  เริม่ตน้ ปีงบประมาณ 2552   สิน้สดุ ปีงบประมาณ 2554 
 

10. เป้าประสงค ์ ผลผลิตและตวัช้ีวดั  : 
เป้าประสงค/์ผลผลติ/ตวัชีว้ดัของหน่วยงาน หน่วยนบั ขอ้มลูพืน้ฐานปีทีผ่า่นมา ปีงบประมาณ ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ) 

  2549 2550 2551 2552 2553 2554 
  แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน 

1.ระบบมีการท างานแบบ online สามารถเข้าถึง
ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

     

       

    ผลผลิต : ผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึระบบและ     
ไดร้บัประโยชน์จากระบบ 

       

ตวัชีว้ดั        

1. ระบบมกีารท างานแบบ Online สามารถ ระบบ 1/- 2/- 2/1 3/3 4/5 5 

           เขา้ถงึไดต้ลอด 24 ชัว่โมง *        

2. ผู้รบับริการพึงพอใจต่อระบบ ICT        

    (1) ผลผลิต : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารระบบจดัเกบ็               

ตวัชีว้ดั        

1. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร * ระดบั 2.4/- 2.4/- 2.5/2.33 2.6/- 2.7/- 2.8 

    (2) ผลผลิต : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารระบบ
สบืคน้เอกสาร               

ตวัชีว้ดั        

1. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร * ระดบั 2.4/- 2.4/- 3/2.33 3/- 3/- 3 

(3) ผลผลิต : ระบบนดัหมายและจองหอ้งประชุม               

ตวัชีว้ดั               

1. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (ระบบ
จองหอ้งประชุม) * ระดบั 2.4/- 2.4/- 3/- 3/- 3/- 3 

2. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร (ระบบ
ปฏทินิการท างานอตัโนมตั ิ(Schedule System)) * ระดบั 2/- 2/- 2/- 2.2/- 2.5/- 2.7 
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เป้าประสงค/์ผลผลติ/ตวัชีว้ดัของหน่วยงาน หน่วยนบั ขอ้มลูพืน้ฐานปีทีผ่า่นมา ปีงบประมาณ ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ) 
  2549 2550 2551 2552 2553 2554 
  แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน 

(4) ผลผลิต : ระบบแจง้เวยีนหนงัสอื               

ตวัชีว้ดั               

1. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร * ระดบั 2/- 2/- 2/- 2.2/- 2.5/- 2.7 

(5) ผลผลิต : ระบบสบืคน้ขอ้มลูบุคลากร/
ประชากร โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์               

ตวัชีว้ดั               

1. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร * ระดบั - - - 2.5/... 2.8/- 3 

(6) ผลผลิต : ระบบงานสารบรรณ               

ตวัชีว้ดั               

1. ระดบัความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร * ระดบั - - - -/- 2.8/- 3 

3. มีระบบส านักงานอตัโนมติั        

(1) ผลผลิต : ระบบจดัเกบ็เอกสาร               

ตวัชีว้ดั               

1. รอ้ยละของการพฒันาระบบจดัเกบ็เอกสาร
แลว้เสรจ็ * 

รอ้ยละ - 15/15 85/85 - - - 

(2) ผลผลิต : ระบบสบืคน้เอกสาร               

ตวัชีว้ดั               

1. รอ้ยละของการพฒันาระบบสบืคน้เอกสาร
แลว้เสรจ็ * 

รอ้ยละ - 15/15 85/85 - - - 

(3) ผลผลิต : ระบบจองหอ้งประชุม               

ตวัชีว้ดั               

1. รอ้ยละของการพฒันาระบบจองหอ้งประชุม
แลว้เสรจ็ * 

รอ้ยละ - 15/15 85/85 - - - 

(4) ผลผลิต : ระบบนดัหมาย               

ตวัชีว้ดั               

1. รอ้ยละของการพฒันาระบบปฏทินิการท างาน
อตัโนมตั ิ(Schedule System) แลว้เสรจ็ * 

รอ้ยละ - 15/15 65/65 20/20 - - 

        

(5) ผลผลิต : ระบบแจง้เวยีนหนงัสอื               

ตวัชีว้ดั               

1. รอ้ยละของการพฒันาระบบแจง้เวยีนหนงัสอื
แลว้เสรจ็ * 

รอ้ยละ - - 80/80 20/20 - - 

 (6) ผลผลิต : ระบบสบืคน้ขอ้มลูบุคลากร/
ประชากร โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์               

ตวัชีว้ดั               

1. รอ้ยละของการพฒันาระบบสบืคน้ขอ้มลู
บุคลากร/ประชากรโดยใชเ้ทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์* 

รอ้ยละ - - - 100/100 - - 
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เป้าประสงค/์ผลผลติ/ตวัชีว้ดัของหน่วยงาน หน่วยนบั ขอ้มลูพืน้ฐานปีทีผ่า่นมา ปีงบประมาณ ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ) 
  2549 2550 2551 2552 2553 2554 
  แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน/ผล แผน 

 (7) ผลผลิต : ระบบงานสารบรรณ               

ตวัชีว้ดั               

1. รอ้ยละของการพฒันาระบบงานสารบรรณ
แลว้เสรจ็ * 

รอ้ยละ - -/- 15/15 15/15 35/35 35/35 

4. ระบบส านักงานอตัโนมติัมีคณุภาพและผา่น        

    การประเมินตามเกณฑท่ี์ก าหนด        

    ผลผลิต : ระบบส านกังานอตัโนมตัมิคีุณภาพ               

 ตวัชีว้ดั               

(1) ระดบัผลการประเมนิคุณภาพระบบจดัเกบ็
เอกสาร * 

ระดบั 2.4/- 2.4/- 2.5/- 3/- 3/- 3 

(2) ระดบัผลการประเมนิคุณภาพระบบสบืคน้
เอกสาร * 

ระดบั 2.4/- 2.4/- 2.5/- 3/- 3/- 3 

(3) ระดบัผลการประเมนิคุณภาพระบบ          
จองหอ้งประชุม * 

ระดบั -/- 2.4/- 2.5/- 3/- 3/- 3 

(4) ระดบัผลการประเมนิคุณภาพระบบปฏทินิ   
การท างานอตัโนมตั ิ(ระบบนดัหมาย)* 

ระดบั -/- -/- 1/- 1.5/- 2/- 3 

(5) ระดบัผลการประเมนิคุณภาพระบบงานสารบรรณ * ระดบั -/- -/- 0.5/- 1.5/- 2/- 3 

(6) ระดบัผลการประเมนิคุณภาพสบืคน้ขอ้มลู
บุคลากร/ประชากรโดยใชเ้ทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์* 

ระดบั 2/- 2.4/- 2/- 2.5/- 2.7/- 3 

(7) ระดบัผลการประเมนิคุณภาพระบบแจง้เวยีน
หนงัสอื* 

ระดบั - - - - 2.7/- 3 

5. การใช้ ICT เพ่ือการบริหารจดัการ        

ผลผลิต :  การใช ้ICT ทีเ่กดิผลอย่างเป็นรปูธรรม        

ตวัชีว้ดั         

(1) จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน์จากระบบสบืคน้
เอกสาร * 

ครัง้ - -/9,000 10,000/ 
10,271 

10,000/.
8,215 

10,000
/- 

10,000 

(2) จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน์จากระบบจดัเกบ็
เอกสาร * 

ครัง้ - -/9,000 10,000/ 
8,219 

10,000/
1,674 

10,000
/- 

10,000 

(3) จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน์จากระบบจองหอ้ง
ประชุม * 

ครัง้ - - 350/- 400/- 400/- 400 

(4) จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน์จากระบบปฏทินิการ
ท างานอตัโนมตั ิ(นดัหมาย)* 

ครัง้ - - 50/- 100/- 150/- 200 

(5) จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน์จากระบบงานสารบรรณ * ครัง้ - - -  -  - 6,000 

(6) จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน์จากระบบสบืคน้
ขอ้มลูบุคลากร/ประชากรโดยใชเ้ทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ์* 

ครัง้ - - 400/.... 500/.... 600/- 700 

(7) จ านวนผูใ้ชป้ระโยชน์จากระบบแจง้เวยีน
หนงัสอื * 

ครัง้ - - - 100/- 150/- 200 

  หมายเหตุ  :  * หมายถงึ  ตวัชีว้ดัหลกัทีส่ าคญัทีต่อบสนองต่อความส าเรจ็ของแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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11. แผนการปฏิบติังานปีงบประมาณ 2554 :        

ผลผลติ/กจิกรรม หน่วยนบั เป้าหมายกจิกรรม 

  รวม งวดที ่1 งวดที ่2 งวดที ่3 งวดที ่4 

1. ผลผลิต : ระบบนัดหมาย       

กิจกรรม ระบบปฏิทินการท างานอตัโนมติั       
1. ประเมนิความสมบรูณ์ของระบบ รอ้ยละ 100 - 100 - - 

2. ผลผลิต : ระบบจองห้องประชมุ       

กิจกรรม ระบบจองห้องประชมุ       
1. ประเมนิความสมบรูณ์ของระบบ รอ้ยละ 100 - 100 - - 

3. ผลผลิต : ระบบสืบค้นเอกสาร       

กจิกรรม       
1. ประเมนิความสมบรูณ์ของระบบ รอ้ยละ 100 - - 100 - 

4. ผลผลิต : ระบบจดัเกบ็เอกสาร       

กจิกรรม       
1. ประเมนิความสมบรูณ์ของระบบ รอ้ยละ 100 - - 100 - 

5. ผลผลิต : ระบบแจ้งเวียนหนังสือ       

กจิกรรม       
1. ประเมนิความสมบรูณ์ของระบบ รอ้ยละ 100 100 - - - 

6. ผลผลิต : ระบบสืบค้นข้อมลูบคุลากร/ประชากรโดยใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์       

กจิกรรม       
1. ประเมนิความสมบรูณ์ของระบบ รอ้ยละ 100 100 - - - 

7. ผลผลิต : ระบบงานสารบรรณ       

กจิกรรม       
1. ทดสอบการใชร้ะบบส่วนทีเ่หลอื รอ้ยละ 50 - 10 40 - 

2. ประกาศใชแ้บบเตม็รปู รอ้ยละ 100 - - 100 - 
3. ประเมนิการใชร้ะบบ  รอ้ยละ 100 - - - 100 
       

12. วงเงินงบประมาณ  :                                   หน่วย : บาท    

ปีงบประมาณ เงนิงบประมาณ เงนินอกงบประมาณ รวม 

2552 160,000 - 160,000 

2553 160,000 - 160,000 

2554 50,000 - 50,000 

รวมทัง้ส้ิน 370,000  370,000 
 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
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หมายเหตุ 
  มีการปรับแผนใหม่ดังนี้ 

1. รวม “ระบบเวียนหนังสือทางอิเล็กทรอกนิกส์ ในระบบจัดเก็บเอกสาร” ของงานจัดเก็บเอกสาร กับ 
“ระบบเวียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ของงานธุรการ ให้เป็นระบบเดียวเพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเพ่ือป้องกันความสับสนของผู้ใช้ระบบและผู้รับบริการ แต่อย่างไร
ก็ตามในขณะที่รวมระบบดังกล่าวให้ใช้ระบบที่ด าเนินการเสร็จสิ้นใช้ไปพลางก่อน เนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการ
ปรับระบบนานเนื่องจากผู้พัฒนาระบบดังกล่าวได้ใช้โปรแกรมคนละประเภท ประกอบกับทีม MIS มีภารกิจที่
ส าคัญกว่าต้องด าเนินการ 

2. รวม “ลายมือชื่ออิเล็กทรอกนิกส์” ไว้ในระบบ “สารบรรณอิเล็กทรอกนิกส์” ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวก
ในการสั่งการ ตลอดจนท าให้ลดขั้นตอนการท างาน โดยสมควรแต่งตั้งคณะท างานในเรื่องนี้ และขอให้ศึกษาถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยว่าครอบคลุมเพียงใด เช่น กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

3. ในปี 2557 ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการขออนุญาตเช่า 
USER จาก TOT ก่อนจัดอบรมการใช้งานต่อไป 


