-2ส่วนที่ 1
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชือ่ หน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับกำรจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2547 ตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนใหม่เพื่อรองรับกำรเป็นหน่วยงำนตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.
2547 ซึ่งเป็ นกำรรวมกัน ของ 2 ส ำนักเดิม คือ สำนักวิทยบริกำร และสำนักคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยมีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น 3 หน่วยงำนย่อยดังนี้
1. ศูนย์วิทยบริกำร
2. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3. สำนักงำนผู้อำนวยกำร
โครงการองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
ตำมโครงสร้ำงใหม่ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แบ่งกำรบริหำรงำน ออกเป็น 3
หน่วยงำน คือ ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร และสำนักงำนผู้อำนวยกำร ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้

-3รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการฯ
ตาแหน่งผู้บริหารงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยบริหำร)
4. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ)
5. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ)
6. ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
8. รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
9. รักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นำยพงษ์ศักดิ์
ศิริโสม
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวจีรพรรณ
เทียนทอง
รองประธำนกรรมกำร
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกูลธนำกร
กรรมกำร
4. นำยภูริพัศ
เหมือนทอง
กรรมกำร
5. นำยชยันต์
นันทวงศ์
กรรมกำร
6. นำยดนุวัศ
อิสรำนนทกุล
กรรมกำร
7. นำยเสรี
ชิโนดม
กรรมกำร
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณ์ คงมี
กรรมกำร
9. นำงวลุลี
โพธิรังสิยำกร
กรรมกำร
10. นำงสำวจริยำ
ทิพย์หทัย
เลขำนุกำร
11.นำงสำวกุลณัฏฐำ
ธัญรัฐวุฒินนท์
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมการบริหารสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นำยพงษ์ศักดิ์
ศิริโสม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
2. นำงสำวจีรพรรณ
เทียนทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
3. นำยภูริพัศ
เหมือนทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ
อนุกูลธนำกร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
5. นำงภัคจิรำ
ศิริโสม
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
6. นำยดนุวัศ
อิสรำนนทกุล ตำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
7. นำยชยันต์
นันทวงศ์
ตำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ
8. นำงสำวจริยำ
ทิพย์หทัย
ตำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

-4เจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่สานักงานผู้อานวยการ
มีจำนวนทั้งหมด 6 คน รำยละเอียดดังนี้
1. นำงสำวจริยำ
ทิพย์หทัย
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ปฏิบัติกำร
2. นำงสำววิภำรัตน์
อ่อนละออ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
3. นำงสำวรุ่งนภำ
สำจิตร
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
4. นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
5. นำงสำวไพรสุดำ
ปำนพรม
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
6. นำงสำวสุณิสำ
อ่อนฉ่ำ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีจำนวนทั้งหมด 13 คน รำยละเอียดดังนี้
1. นำงสำวกุลดำ
สวนสลำ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
2. นำงดวงพร
สีระวัตร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
3. นำยวิชชำกร
คูหำทอง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
4. นำยสุมนฒ์
จิรพัฒนพร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
5. นำงสำวกชกร
พิเดช
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
6. นำงสำวณัฐณิชำ
คงประกอบ
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
7. นำยนภดล
แข็งกำรนำ
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
8. นำยสุวิศำล
ทับแสง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
9. นำยวิทยำ
สีระวัตร
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
10. นำยอำดัม
จิกิตศิลปิน
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป
11. นำงอัญชลีพร
แก้ววงษำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
12. นำยปิยพนธ์
ปั้นนำค
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
13. นำยศักดิ์ดำ
จตุพร
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ
มีจำนวนทั้งหมด 17 คน รำยละเอียดดังนี้
1. นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
2. นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
3. นำงสำวนิตยำ
ทวีศักดิ์วนำไพร ตำแหน่งบรรณำรักษ์
4. นำงสำวกัญญำ
สิงหบุตร
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
5. นำยวุฒิชัย
ทองชื่น
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
6. นำยสุภรัตน์
กรุดฉ่ำ
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์

-57. นำงสำวปรียพัศ
8. นำงสำววรรณี
9. นำงสำวฉัตรดำว
10. นำงสำวบุสดี
11. นำงสำวรุ่งรัตน์
12. นำงสำวสุภัคตรำ
13. นำงสำวรมย์นลิน
14. นำยพิเชษฐ
15. นำยวีระศักดิ์
16. นำยกษิดิศ
17. นำงสำวภคมน

พัฒนะสุธำดล
คณฑำ
ชำติเชื้อ
หมื่นขัน
อินทรวิเศษ
พรมสีนอง
แตงนวลจันทร์
อยู่เย็น
ศรีผง
ประมวลกมล
เด่นประเสริฐ

จานวนอาจารย์ และบุคลากร
สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนอำจำรย์

ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด
วุฒิทางการศึกษา (คน)

ต่ากว่าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท

จำนวนบุคลำกร
รวมทั้งสิ้น

ปริญญาเอก

รวม

-

-

5

2

7

-

33
33

3
8

2

36
43

งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2561
หน่วยงาน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติประจาปี 2561
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
รวม
14,815,600
3,482,000
18,297,600
14,815,600
3,482,000 18,297,600

-6อาคารสถานที่
หน่วยงาน
รายชื่ออาคารที่รับผิดชอบ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
สำรสนเทศ (ศูนย์ ICT)
(5 ธันวำคม 2550)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี อำคำรบรรณรำชนครินทร์ (อำคำร 12)
สำรสนเทศ (ศูนย์วิทยบริกำร)
อำคำร 8 (อำคำรห้องสมุดเก่ำ)
อำคำร 11 (ศูนย์กำรศึกษำย่ำนมัทรี)

รวม
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 4
1 อำคำร
1 อำคำร
ชั้น 2

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร และกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและร่วมพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยสำรสนเทศสำหรับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และชุมชน
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2561
กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ มีดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรฯ เป็นผู้อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2. คณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรฯ เป็นผู้พิจำรณำเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
3. รองผู้อำนวยกำร และหัวหน้ำศูนย์/สำนักงำน ต่ำงๆ มีหน้ำที่ควบคุม กำกับติดตำมและตรวจสอบ
โครงกำร/กิจกรรม
4. หัวหน้ำกลุ่มงำนรับผิดชอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี มีหน้ำที่ควบคุม กำกับ ติดตำม
และตรวจสอบกำรดำเนินงำนในแต่ละขั้นตอน
5. บุคลำกรประจำกลุ่มงำนรับผิดชอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี มีหน้ำที่ดำเนินงำนและ
ปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
ขั้นตอนการดาเนินงานจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
1. มอบหมำยคณะทำงำนจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
- ประสำนหน่วยงำน เพื่อเสนอรำยชื่อคณะทำงำน
2. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร ได้แก่
- ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของสำนักวิทยบริกำรฯ
- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของมหำวิทยำลัยรำชัฏนครสวรรค์
- มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ

-73. ดำเนินกำรวิเครำะห์ และกำหนดประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
- กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ประกอบด้วย
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) และอุปสรรค (T)
- กำรทบทวนและก ำหนดปรั ช ญำ วิ สั ย ทั ศ น์ ปณิ ธ ำน พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย
- กำหนดโครงกำรกิจกรรมเพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
4. จัดทำคำขอตั้งงบประมำณกำรดำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมต่อมหำวิทยำลัยฯ
5. มหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
6. ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรกิจกรรม ให้สอดคล้องกับกำรจัดสรรงบประมำณ และส่งให้
ผู้รับผิดชอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีต่อไป
7. ดำเนินกำรรวบรวมและวิเครำะห์และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ดังนี้
- รวบรวมโครงกำรกิจกรรมตำมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
- จัดทำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
- จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ตำมรูปแบบของกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี
8. เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีต่อคณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อพิจำรณำขอ
ควำมเห็นชอบ
9. เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณต่อคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ
10. ดำเนินกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน และสำธำรณชนได้ทรำบ ดังนี้
- จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
- เผยแพร่ให้บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบและนำไปปฏิบัติ
- เผยแพร่ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน
11. ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ (รำยไตรมำส)

-8ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2561 เป็นกำรดำเนินกำรในลักษณะกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรดำเนินกำรได้ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร และบุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อ
ท ำกำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนที่ ผ่ ำ นมำ และกำรวิ เ ครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ข องกำรพั ฒ นำหน่ ว ยงำนที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อทิศทำงกำรดำเนินงำนทำงยุทธศำสตร์ให้มีควำมสัมพันธ์กับกำรดำเนินงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ สำนักวิทยบริกำรฯ ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมจำก
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค เพื่อหำผลกำรวิเครำะห์ในแต่ละด้ำน ดังต่อไปนี้

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
1. จุดแข็ง (S) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
จุดแข็ง
1
มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำน
2
เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บข้อมูลของมหำวิทยำลัยที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
3
มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีมำตรฐำน
4
มีกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)

2. จุดอ่อน (W) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
จุดอ่อน
1
กำรประชำสัมพันธ์สู่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่ทั่วถึง
2
ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ขำดกำรประเมินกำรใช้งำนอย่ำงจริงจังทำให้เป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง
3
จุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยภำยในมหำวิทยำลัยยังไม่ทั่วถึง
4
โครงสร้ำงภำยในอำคำรศูนย์วิทยบริกำรไม่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำรใน
รูปแบบที่ทันสมัย

คะแนนเต็ม 5
4.237
4.184
4.158
4.053

คะแนนเต็ม 5
3.974
3.737
3.605
3.553

-93. โอกาส (O) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
โอกาส
1
ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
2
นโยบำยมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพด้ำน
คอมพิวเตอร์ของนักศึกษำ
3
กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
4
เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
4. อุปสรรค (T) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
อุปสรรค
1
ฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์มีรำคำสูงไม่สอดคล้องกับปริมำณ
กำรใช้บริกำร
2
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ต้องใช้งบประมำณเพิ่มมำกขึ้น
3
งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ
4
ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบ
ในมหำวิทยำลัย
5
ผู้รับบริกำรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขอรับบริกำร

คะแนนเต็ม 5
4.500
4.342
4.316
4.079

คะแนนเต็ม 5
3.974
4.263
4.053
3.921
3.763

-10การวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. จุดแข็ง
(1)
จัดลาดับ

(2)
น้าหนัก

1. มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในกำร
ปฏิบัติงำน
2. เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บข้อมูลของ
มหำวิทยำลัยที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
3. มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีมำตรฐำน

1

4. มีกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
(One-Stop-Service)
รวม

ปัจจัยภายใน

(4)
คะแนน

0.350

(3)
น้าหนัก
x 0.5
0.175

4.237

(5)
ถ่วงน้าหนัก
(3) x (4)
0.741

2

0.300

0.150

4.184

0.628

3

0.150

0.075

4.158

0.312

4

0.150

0.075

4.053

0.304

1.000

0.500

16.632

1.985

(1)
จัดลาดับ

(2)
น้าหนัก

(4)
คะแนน

1

0.350

(3)
น้าหนัก
x 0.5
0.175

3.974

(5)
ถ่วงน้าหนัก
(3) x (4)
0.695

2

0.300

0.150

3.737

0.561

3

0.150

0.075

3.605

0.270

4

0.150

0.075

3.553

0.266

1.000

0.500

14.868

1.793

2. จุดอ่อน
ปัจจัยภายใน
1. กำรประชำสัมพันธ์สู่หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกยังไม่ทั่วถึง
2. ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ขำดกำรประเมินกำร
ใช้งำนอย่ำงจริงจังทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง
3. จุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยภำยใน
มหำวิทยำลัยยังไม่ทั่วถึง
4. โครงสร้ำงภำยในอำคำรศูนย์วิทยบริกำรไม่
เหมำะสมต่อกำรให้บริกำรในรูปแบบที่ทันสมัย
รวม

-113. โอกาส
ปัจจัยภายนอก

(1)
จัดลาดับ

(2)
น้าหนัก

1. ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น

1

0.350

2. นโยบำยมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษำ
3. กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทย
แลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
4. เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในกำร
ให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย
รวม

2

0.300

(3)
น้าหนัก
x 0.5
0.1125

(4)
คะแนน
4.500

(5)
ถ่วงน้าหนัก
(3) x (4)
0.506

4.342

0.488

0.1125
3

0.150

0.075

4.316

0.324

4

0.150

0.075

4.079

0.306

1.000

0.500

17.237

1.624

(1)
จัดลาดับ

(2)
น้าหนัก

(4)
คะแนน

1

0.300

(3)
น้าหนัก
x 0.5
0.150

3.974

(5)
ถ่วงน้าหนัก
(3) x (4)
0.537

2

0.250

0.125

4.263

0.244

3

0.125

0.063

4.053

0.244

4

0.125

0.063

3.921

0.281

5

0.200

0.100

3.763

0.277

1.000

0.500

19.974

1.977

4. อุปสรรค
ปัจจัยภายนอก
1. ฐำนข้ อมู ลทรัพ ยำกรสำรสนเทศออนไลน์ มี
รำคำสูงไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรใช้บริกำร
2. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว
ทำให้ต้องใช้งบประมำณเพิ่มมำกขึน้
3. งบประมำณทีไ่ ด้รับไม่สอดคล้องกับกำร
ดำเนินงำน
ของสำนักฯ
4. ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบในมหำวิทยำลัย
5. ผู้รับบริกำรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ขอรับบริกำร
รวม

-12-

กรา วิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โอกำส (O)
2
1.624
1.5
1
0.5
จุดอ่อน (W)

0

1.793

จุดแข็ง (S)
1.985

1.977
อุปสรรค (T)

ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใช้ยุทธศำสตร์ TS (ปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็ง ปัจจัยภำยนอกที่เป็นจุดอ่อน) เนื่องจำกสำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลำยประกำร แต่มีอุปสรรคจำกปัจจัยภำยนอกไม่
เอื้ออำนวยต่อกำรพัฒนำองค์กร ดังนั้นสำนักวิทยบริกำรฯ จึงใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นหลัก กล่ำวคือใช้จุดแข็ง
ขององค์กำรเพื่อหลบหลีกหรือลดผลกระทบของภำวะคุกคำมจำกภำยนอก

-13การกาหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดแผนปฏิบัติการ
กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยใช้ (SWOT Matrix )
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

1. มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในกำร 1. กำรประชำสัมพันธ์สู่หน่วยงำนภำยในและ
ปฏิบัติงำน
ภำยนอกยังไม่ทั่วถึง
2. เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บข้อมูลของ
2. ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ขำดกำรประเมินกำร
มหำวิทยำลัยที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
ใช้งำนอย่ำงจริงจังทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำร
3. มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีมำตรฐำน
พัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง
4. มีกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
3. จุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยภำยใน
(One-Stop-Service)
มหำวิทยำลัยยังไม่ท่วั ถึง
4. โครสร้ำงภำยในอำคำรศูนย์วิทยบริกำรไม่
เหมำะสมต่อกำรให้บริกำรในรูปแบบที่
ทันสมัย

โอกาส (O)

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – โอกาส)

กลยุทธ์ (จุดอ่อน – โอกาส)

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – อุปสรรค)

กลยุทธ์ (จุดอ่อน – อุปสรรค)

1. ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
2. นโยบำยมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมสนับสนุน
กำรประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษำ
3. กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และนโยบำย
ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
4. เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในกำร
ให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งจำกหน่วยงำน
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ

อุปสรรค (T)
1. ฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์มี
รำคำสูงไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรใช้บริกำร
2. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำง
รวดเร็ว ทำให้ต้องใช้งบประมำณเพิ่ม มำกขึ้น
3. งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับกำร
ดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ
4. ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบในมหำวิทยำลัยฯ
5. ผู้รับบริกำรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ขอรับบริกำร

-14ส่วนที่ 3
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ปรัชญา
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย และบริกำรชุมชน
ปณิธาน
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรระดับมำตรฐำนสำกล และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัย e-University
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่กำรเป็น Smart University และควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัย
พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
พัฒนำกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษำ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
2. เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
6. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
7. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน

-15การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education
4.0
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือ
กับองค์กรอื่นๆ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ประยุกต์ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน ICT กับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
กลยุทธ์
1. จัดหำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ ใช้บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และคุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัดหน่วยงำนเพื่อดูแลและบำรุงรักษำ
2. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง จัดสรรและใช้เครือข่ำย หรือขยำยจุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย
ให้ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่วทั้งมหำวิทยำลัย
3. เป็นที่ปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. จำนวนระบบที่พัฒนำหรือปรับปรุงต่อปีงบประมำณ
3. กำรเพิ่มจำนวนหรือกำรทดแทนตัวกระจำยสัญญำณเครือข่ำยให้เพียงพอสำหรับกำรเรียนกำรสอน
และบริกำรอินเทอร์เน็ต

-16ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ
คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยและชุมชนให้มีทักษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์
2. ให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศในศูนย์วิทยบริกำรและในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ตลอดปีกำรศึกษำ
เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถค้นคว้ำข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้น และฝึกทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์
3. จัดโครงกำรให้บริกำรวิชำกำรที่หลำกหลำย และตรงตำมควำมต้องกำรของบุคลำกรมหำวิทยำลัย
และชุมชน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภั ฏนครสวรรค์ ที่ได้รับกำรอบรมด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จ ำนวนโครงกำร/กิ จ กรรมที่ ใ ห้ บ ริ ก ำรส ำหรั บ บุ ค ลำกร และนั ก ศึ ก ษำของมหำวิ ท ยำลั ย ด้ ำ น
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จ ำนวนนั กศึก ษำ คณำจำรย์ บุ คลำกรของมหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏ นครสวรรค์ ที่ได้ รับกำรอบรม
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. จำนวนหลักสูตรทีจ่ ัดอบรมให้บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. จำนวนหลักสูตรที่ให้บริกำรสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. ควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำรั บ กำรอบรม หรือร่ว มกิจกรรมในส่ ว นของนักศึกษำ คณำจำรย์ และ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
8. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในส่วนของชุมชน

-17ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภำพ
ต่อกำรเรียนรู้ รองรับกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
รวมทั้งประชำชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. จัดหำทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรวิจัย และกำร
เรียนกำรสอน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยสำมำรถค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย โดยผ่ำนระบบ
Intranet/Internet ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3. เพิ่มควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพื่อกำรให้บริกำรที่รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่ำงมหำวิทยำลัยในระดับอุดมศึกษำ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. จำนวนหนังสือ และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริกำร
3. จำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริกำร
4. จำนวนผู้รับบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

-18ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและ
ระบบสำรสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจให้เป็นมำตรฐำน เพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย
กลยุทธ์
1. พัฒนำมำตรฐำนของระบบฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบเข้ำด้วยกัน
2. พัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อกำรให้บริกำร และส่งเสริมกำรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย เพื่อให้ประชำชนและชุมชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล (Data Base) เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงฐำนข้อมูล
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรในระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
4. จัดให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรผู้ดูแลระบบ ให้มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้
เครื่องมือกำรพัฒนำด้ำน ICT รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ควำมชำนำญในกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน
2. จำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริกำร
3. จำนวนอุปกรณ์ขยำยเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย

-19ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรบริกำรและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตำมควำมต้องกำรของสังคม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. ร้อยละของชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

-20ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับ
นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ตลอดจนบุคคลภำยนอกทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำ
รำยได้
กลยุทธ์
1. พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและโครงกำรบริกำรวิชำกำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอน
และกำรวิจัยให้แก่นักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมและโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำมต้องของหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อนำไปสู่กำรแสวงหำรำยได้
3. พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมและโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีควำมหลำกหลำย โดยนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยที่สอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบัน
และในอนำคต เพื่อนำไปสู่กำรแสวงหำรำยได้
4. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมและโครงกำรบริกำรวิชำกำร โดยบูรณำกำรกับหน่วยงำนชั้นนำ
ของประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ
2. จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

-21ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์
1. ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำแผน
- มีคณะทำงำนจัดทำหรือทบทวนแผนกลยุทธ์
- มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ภำยในองค์กร
- มีคณะทำงำนแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
- มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
- ติดตำมกำรดำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2. ดำเนินกำรตำมระบบกลไกทำงกำรเงินและงบประมำณ
- มีคณะทำงำนจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
- นำเสนอแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินแก่ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรฯ
- มีหน่วยตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและหน่วยงำนภำยนอก
3. ผู้บริหำรมีกำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
- มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึดหลักธรรมำภิบำลและระบบมำตรฐำนสำกล
4. ดำเนินกำรตำมระบบบริหำรควำมเสี่ยง
- มีคณะทำงำนจัดทำแผนควำมเสี่ยง
- ระบุและประเมินควำมเสี่ยง 4 ด้ำน
- ตรวจติดตำมและประเมินควำมเสี่ยง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ควำมพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำรในส่ ว นส ำนั ก งำน ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ำร และศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
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ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน (Infrastructure)
และควำมร่วมมือด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเรียนกำร
สอนแบบ Education 4.0

เป็นศูนย์กลำงในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
และพัฒนำด้วยระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัยด้วยระบบ
ฐำนข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรบริกำรวิชำกำรสู่
สังคม

เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำหรับนักศึกษำ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรที่ได้มำตรฐำน
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วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 2

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
ICT ที่ได้มำตรฐำนและ
เหมำะสมกับกำรใช้งำน
และสร้ำงควำมร่วมมือกับ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร
เครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
2. ประยุกต์ใช้โครงสร้ำง
พื้นฐำน ICT กับกำรเรียน
กำรสอนแบบ Education
4.0

1. พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน
วิชำกำร กำรใช้
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์แก่
นักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกรใน
มหำวิทยำลัย และ
ประชำชนในท้องถิ่น
ให้สูงขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 3

เป้าประสงค์ที่ 4

1. ระบบคอมพิวเตอร์
1. พัฒนำระบบกำร
และเทคโนโลยี
บริหำรจัดกำรและ
สำรสนเทศมีควำม
กำรให้บริกำรของ
ทันสมัย ครอบคลุม
มหำวิทยำลัยอย่ำงมี
ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภำพ โดย
คุณภำพต่อกำร
พัฒนำระบบ
เรียนรู้ รองรับ
สำรสนเทศเพื่อกำร
กำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย
บริหำรและกำร
ของนักศึกษำ
ตัดสินใจให้เป็น
คณำจำรย์ และ
มำตรฐำน เพื่อ
บุคลำกรของ
สนับสนุนกำร
มหำวิทยำลัยรวมทั้ง
ทำงำนของ
ประชำชนในท้องถิ่น
หน่วยงำนต่ำงๆ ใน
มหำวิทยำลัย

เป้าประสงค์ที่ 5

เป้าประสงค์ที่ 6

1. สร้ำงควำมร่วมมือ
ในกำรบริกำร
วิชำกำร และ
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของท้องถิ่น

1. มีหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ และ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยตลอดจน
บุคคลภำยนอกทั้งใน
ระดับชุมชนและ
ระดับประเทศ อย่ำง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2. มีหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของ
บุคคลทั่วไป ใน
รูปแบบของกำร
แสวงหำรำยได้

เป้าประสงค์ที่ 7
1. มีกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กรที่เป็น
ระบบได้รับรอง
มำตรฐำนสำกล
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กลยุทธ์
กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

1. จัดหำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพ ใช้บริหำร
จัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และคุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัด
หน่วยงำนเพื่อดูแลและ
บำรุงรักษำ
2. ปรับปรุงระบบ
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง
จัดสรรและใช้เครือข่ำย
หรือขยำยจุดให้บริกำร
เครือข่ำยไร้สำยให้
ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่ว
ทั้งมหำวิทยำลัย

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยและ
ชุมชนให้มีทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ด้ำนคอมพิวเตอร์
2. ให้บริกำรด้ำน
สำรสนเทศในศูนย์
วิทยบริกำรและใน
ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ตลอดปี
กำรศึกษำเพื่อให้
นักศึกษำสำมำรถ
ค้นคว้ำข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรสืบค้น และฝึก

1. จัดหำทรัพยำกรที่
เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนกำร
วิจัย และกำรเรียน
กำรสอน
2. ส่งเสริมให้นักศึกษำ
คณำจำรย์ และ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
สำมำรถค้นคว้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้จำก
ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ และระบบ
เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของ

1. พัฒนำมำตรฐำนของ
ระบบมำตรฐำน
ข้อมูลกลำงที่
สำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลทุกระบบเข้ำ
ด้วยกัน
2. พัฒนำซอฟต์แวร์
เพื่อกำรให้บริกำร
และส่งเสริมกำรนำ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์มำ
ใช้ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของ
มหำวิทยำลัย เพื่อให้
ประชำชนและชุมชน
ได้รับข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว

1. ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำร
พัฒนำกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อกำร
บริกำรวิชำกำรแก่
สังคมทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน
2. ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพของ
บุคลำกรในกำร
บริกำรและเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศตำม
ควำมต้องกำรของ
สังคม

1. พัฒนำหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมและโครงกำร
บริกำรวิชำกำร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
เรียนกำรสอนและกำร
วิจัยให้แก่นักศึกษำ
และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
2. พัฒนำหลักสูตร
ฝึกอบรมและโครงกำร
บริกำรวิชำกำรที่
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อนำไปสู่
กำรแสวงหำรำยได้

1. ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรพัฒนำแผน
- มีคณะทำงำนจัดทำหรือ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
- มีกำรถ่ำยทอดแผนกล
ยุทธ์ภำยในองค์กร
- มีคณะทำงำนแปลงแผน
กลยุทธ์สู่แผนปฏิบตั ิ
รำชกำรประจำปี
- มีกำรถ่ำยทอด
แผนปฏิบัตริ ำชกำร
ประจำปี
- ติดตำมกำรดำเนินงำน
ของแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี

-25กลยุทธ์
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3. เป็นที่ปรึกษำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เครือข่ำยแก่หน่วยงำน
ต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย

ทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์
3. จัดโครงกำรให้บริกำร
วิชำกำรที่หลำกหลำย
และตรงตำมควำม
ต้องกำรของบุคลำกร
มหำวิทยำลัยและ
ชุมชน
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มหำวิทยำลัย โดย
3. พัฒนำระบบ
ผ่ำนระบบ
ฐำนข้อมูล (Data
Intranet/Internet
Base) เพื่อกำร
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
บริหำรจัดกำรที่มี
3. เพิ่มควำมเร็วในกำร
ประสิทธิภำพ สร้ำง
เชื่อมต่อเครือข่ำย
ฐำนข้อมูลเพื่อกำร
อินเทอร์เน็ต เพื่อ
บริหำรจัดกำรใน
กำรให้บริกำรที่
ระดับหน่วยงำนและ
รวดเร็วและมี
มหำวิทยำลัย
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 4. จัดให้มีกำรพัฒนำ
4. ส่งเสริมให้มีกำร
สมรรถนะบุคลำกร
สร้ำงเครือข่ำย
ผู้ดูแลระบบ ให้มี
แลกเปลีย่ น
ทักษะและควำม
เทคโนโลยีระหว่ำง
เชี่ยวชำญในกำรใช้
มหำวิทยำลัยใน
เครื่องมือพัฒนำด้ำน
ระดับอุดมศึกษำ
ICT รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดกำร
พัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ควำมชำนำญในกำร
บริหำรจัดกำรและ
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3. พัฒนำหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมและโครงกำร
บริกำรวิชำกำรที่มี
ควำมหลำกหลำย โดย
นำควำมรู้
ควำมสำมำรถของ
บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยที่
สอดคล้องกับแนวโน้ม
ของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและในอนำคต
เพื่อนำไปสู่กำรแสวง
ดำรำยได้
4. ส่งเสริมให้มีหลักสูตร
กำรฝึกอบรมและ
โครงกำรบริกำร
วิชำกำร โดยบูรณำ
กำรกับหน่วยงำนชั้น
นำของประเทศ

2. ดำเนินกำรตำมระบบ
กลไกทำงกำรเงินและ
งบประมำณ
- มีคณะทำงำนจัดทำแผน
กลยุทธ์ทำงกำรเงิน
- นำเสนอแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินแก่ผู้บริหำร และ
คณะกรรมกำรประจำ
สำนักวิทยบริกำรฯ
3. ผู้บริหำรมีกำร
บริหำรงำนโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล
- มีกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำลและระบบ
มำตรฐำนสำกล
4. ดำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง
- มีคณะทำงำนจัดทำแผน
ควำมเสีย่ ง
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กำรให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ
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กลยุทธ์
- ระบุและประเมินควำม
เสี่ยง 4 ด้ำน
- ตรวจติดตำมและ
ประเมินควำมเสี่ยง
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-27ส่วนที่ 4
รายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ประยุกต์ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน ICT กับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. จำนวนระบบที่พัฒนำหรือปรับปรุงต่อปีงบประมำณ
3. กำรเพิ่มจำนวนหรือกำรทดแทนตัวกระจำยสัญญำณเครือข่ำยให้เพียงพอสำหรับกำรเรียนกำรสอนและบริกำรอินเทอร์เน็ต
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. จัดหำระบบเครือข่ำย
1. จัดหำวงจรสื่อสำรและบริกำร
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนงบประมำณที่
3,000,000 บำท
ไตรมำสที่ 2
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
อินเทอร์เน็ต (งบประมำณ
เบิกจ่ำย ร้อยละ 80
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
ที่มีประสิทธิภำพ ใช้บริหำร
แผ่นดิน)
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และคุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัด
หน่วยงำนเพื่อดูแลและ
2. ครุภณ
ั ฑ์ (งบประมำณแผ่นดิน)
ตัวชี้วัดที่ 2
- พัฒนำระบบหรือ
7,485,600 บำท
ไตรมำสที่ 1
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
บำรุงรักษำ
ปรับปรุงระบบ จำนวน
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
2 ระบบ/ปีงบประมำณ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
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ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ประยุกต์ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน ICT กับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. จำนวนระบบที่พัฒนำหรือปรับปรุงต่อปีงบประมำณ
3. กำรเพิ่มจำนวนหรือกำรทดแทนตัวกระจำยสัญญำณเครือข่ำยให้เพียงพอสำหรับกำรเรียนกำรสอนและบริกำรอินเทอร์เน็ต
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
2. ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 3. พัฒนำสำนักวิทยบริกำร
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนงบประมำณที่
1,500,000 บำท
ไตรมำสที่ 2
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
ควำมเร็วสูง จัดสรรและใช้
(งบประมำณแผ่นดิน)
เบิกจ่ำย ร้อยละ 80
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
เครือข่ำย หรือขยำยจุด
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำย
ให้ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่ว
ทั้งมหำวิทยำลัย
4. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนงบประมำณที่
2,000,000 บำท
ไตรมำสที่ 1 – 4 - รองผู้อำนวยกำรสำนัก
3. เป็นที่ปรึกษำด้ำน
(งบประมำณแผ่นดิน)
ตัวชี้วัดที่ 3
เบิกจ่ำย ร้อยละ 80
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
- กำรเพิ่มจำนวนหรือกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เครือข่ำยแก่หน่วยงำน
ทดแทนตัวกระจำย
รองผู้อำนวยกำรสำนัก
ต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
สัญญำณเครือข่ำย
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
จำนวน 210 ตัว
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
บริหำร
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ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ประยุกต์ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน ICT กับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. จำนวนระบบที่พัฒนำหรือปรับปรุงต่อปีงบประมำณ
3. กำรเพิ่มจำนวนหรือกำรทดแทนตัวกระจำยสัญญำณเครือข่ำยให้เพียงพอสำหรับกำรเรียนกำรสอนและบริกำรอินเทอร์เน็ต
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
5. ครุภณ
ั ฑ์ศูนย์วิทยบริกำร
ตัวชี้วัดที่ 1
- จัดหำทรัพยำกร
722,950 บำท
ไตรมำสที่ 1
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
(งบรำยได้)
สำรสนเทศ ไม่น้อยกว่ำ
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
250 รำยกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

6. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(e-book)
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1

- จำนวนหนังสือ สิ่งพิมพ์
และวำรสำร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ให้บริกำรมำกกว่ำ
1,000 รำยกำร

100,000 บำท

ไตรมำสที่ 1-4

- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

-32ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ประยุกต์ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำน ICT กับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. จำนวนระบบที่พัฒนำหรือปรับปรุงต่อปีงบประมำณ
3. กำรเพิ่มจำนวนหรือกำรทดแทนตัวกระจำยสัญญำณเครือข่ำยให้เพียงพอสำหรับกำรเรียนกำรสอนและบริกำรอินเทอร์เน็ต
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
7. โครงกำรพัฒนำบทเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนงบประมำณที่
118,700 บำท
ไตรมำสที่ 1-4
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
ออนไลน์ (งบรำยได้)
เบิกจ่ำย ร้อยละ 80
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

8. พัฒนำประสิทธิภำพระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2

- จำนวนงบประมำณที่
เบิกจ่ำย ร้อยละ 80
- พัฒนำระบบหรือ
ปรับปรุงระบบ 2
ระบบ/ปีงบประมำณ

659,050 บำท

ไตรมำสที่ 1

- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

-33ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ทีไ่ ด้รบั กำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรสำหรับบุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ทไี่ ด้รับกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. จำนวนหลักสูตรที่ให้บริกำรสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในส่วนของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
8. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในของชุมชน
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้
1. พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 4
- จำนวนผู้ที่ได้รับกำร
123,700 บำท
ไตรมำสที่ 1-2
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
นักศึกษำ คณำจำรย์
สำรสนเทศ (งบรำยได้)
ตัวชี้วัดที่ 5
อบรมด้ำนเทคโนโลยี
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดที่ 6
สำรสนเทศ มำกกว่ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และชุมชนให้มีทักษะ
ร้อยละ 80
ควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน
- จำนวนหลักสูตรที่จดั
คอมพิวเตอร์
อบรมให้บุคลำกร และ
นักศึกษำของ
มหำวิทยำลัย มำกกว่ำ
4 หลักสูตร

-34ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ทีไ่ ด้รบั กำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรสำหรับบุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ทไี่ ด้รับกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. จำนวนหลักสูตรที่ให้บริกำรสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในส่วนของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
8. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในของชุมชน
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
2. ให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ
- จำนวนหลักสูตรที่จดั
ในศูนย์วิทยบริกำรและใน
อบรมสำหรับชุมชนด้ำน
ห้องปฏิบัติกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
คอมพิวเตอร์ ตลอดปี
มำกกว่ำ 4 หลักสูตร
กำรศึกษำ เพื่อให้นักศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำข้อมูล โดย
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
สืบค้น และฝึกทักษะด้ำน
คอมพิวเตอร์

-35ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ทีไ่ ด้รบั กำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรสำหรับบุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ทไี่ ด้รับกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. จำนวนหลักสูตรที่ให้บริกำรสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในส่วนของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
8. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในของชุมชน
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
3. จัดโครงกำรให้บริกำร
2. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนผู้รับกำรอบรม
44,500 บำท
ไตรมำสที่ 1-2
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิชำกำรที่หลำกหลำย และ
(งบรำยได้)
ตัวชี้วัดที่ 2
ด้ำนทรัพยำกร
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
ตรงตำมควำมต้องกำรของ
ตัวชี้วัดที่ 3
สำรสนเทศ มำกกว่ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยและ
ร้อยละ 80
ชุมชน
- จำนวนโครงกำร/
กิจกรรม สำหรับ
บุคลำกรและนักศึกษำ
ด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ มำกกว่ำ
จำนวน 5 กิจกรรม

-36ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ทีไ่ ด้รบั กำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรสำหรับบุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ทไี่ ด้รับกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. จำนวนหลักสูตรที่ให้บริกำรสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในส่วนของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
8. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในของชุมชน
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
- จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมที่ให้บริกำร
สำหรับชุมชนด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
จำนวน 10 กิจกรรม
3. โครงกำรพัฒนำบทเรียน
ออนไลน์ (งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 4

- จำนวนผู้ที่ได้รับกำร
อบรมด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มำกกว่ำ
ร้อยละ 80

118,700 บำท

ไตรมำสที่ 2

- รองผู้อำนวยกำร
สำนักวิทยบริกำรฯ
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

-37ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และประชำชนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ทีไ่ ด้รบั กำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรสำหรับบุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ทไี่ ด้รับกำรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้บุคลำกร และนักศึกษำของมหำวิทยำลัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
6. จำนวนหลักสูตรที่ให้บริกำรสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
7. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในส่วนของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย
8. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม หรือร่วมกิจกรรมในของชุมชน
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
4. ส่งเสริมห้องสมุดเพื่อกำร
ตัวชี้วัดที่ 7
- ควำมพึงพอใจของผู้
62,750 บำท
ไตรมำสที่ 1-4
- รองผู้อำนวยกำร
เรียนรู้ (งบรำยได้)
เข้ำรับกำรอบรม
สำนักวิทยบริกำรฯ
มำกกว่ำร้อยละ 80
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ
5. พัฒนำทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 7
ตัวชี้วัดที่ 8

-

ควำมพึงพอใจของผู้
เข้ำรับกำรอบรม
มำกกว่ำร้อยละ 80

123,700 บำท

ไตรมำสที่ 1-2

- รองผู้อำนวยกำร
สำนักวิทยบริกำรฯ
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคณ
ุ ภำพต่อกำรเรียน รองรับกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยรวมทั้งประชำชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. จำนวนหนังสือ และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริกำร
3. จำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีให้บริกำร
4. จำนวนผู้รับบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. จัดหำทรัพยำกรที่เกี่ยวข้อง 1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1
- เบิกจ่ำยงบประมำณ
2,000,000 บำท ไตรมำสที่ 1-4
- รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
กับเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
(งบประมำณแผ่นดิน)
ตัวชี้วัดที่ 4
มำกกว่ำร้อยละ 80
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำร
- จำนวนผู้รับบริกำรด้ำน
สำรสนเทศ
วิจัย และกำรเรียนกำรสอน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษำ
มำกกว่ำร้อยละ 80
คณำจำรย์ และบุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยสำมำรถ 2. พัฒนำประสิทธิภำพระบบ
ตัวชี้วัดที่ 1
- เบิกจ่ำยงบประมำณ
659,050 บำท
ไตรมำสที่ 1
- รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
ค้นคว้ำข้อมูลเพิ่มเติมได้จำก
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
มำกกว่ำร้อยละ 80
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
กำรสื่อสำร (งบรำยได้)
สำรสนเทศ
และระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของ
มหำวิทยำลัย
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เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคณ
ุ ภำพต่อกำรเรียน รองรับกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยรวมทั้งประชำชนในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. จำนวนหนังสือ และวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริกำร
3. จำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีให้บริกำร
4. จำนวนผู้รับบริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
โดยผ่ำนระบบ
3. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 2
- จำนวนหนังสือ และ
100,000 บำท
ไตรมำสที่ 1-4 - รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
Intranet/Internet ได้
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวชี้วัดที่ 3
วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
ตลอด 24 ชั่วโมง
(e-book)
ที่มีให้บริกำร จำนวน
สำรสนเทศ
3. เพิ่มควำมเร็วในกำรเชื่อมต่อ
(งบรำยได้)
500 รำยกำร
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เพื่อ
- จำนวนฐำนข้อมูล
กำรให้บริกำรทีร่ วดเร็วและ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น
ให้บริกำร จำนวน 13
4. ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำง
ฐำนข้อมูล
เครือข่ำยแลกเปลีย่ น
เทคโนโลยีระหว่ำง
มหำวิทยำลัยใน
ระดับอุดมศึกษำ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจให้เป็นมำตรฐำน เพื่อสนับสนุนกำร
ทำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน
2. จำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีให้บริกำร
3. จำนวนอุปกรณ์ขยำยเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. พัฒนำมำตรฐำนของ
1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนระบบ
2,000,000 บำท ไตรมำสที่ 1-4
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
ระบบฐำนข้อมูลกลำงที่
(งบประมำณแผ่นดิน)
ฐำนข้อมูล ร้อยละ
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล
80
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทุกระบบเข้ำด้วยกัน
2. พัฒนำซอฟต์แวร์เพื่อกำร 2. พัฒนำสำนักวิทยบริกำร
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนระบบ
1,500,000 บำท
ไตรมำสที่ 2
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
ให้บริกำร และส่งเสริม
(งบประมำณแผ่นดิน)
ฐำนข้อมูล ร้อยละ
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
กำรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
80
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกำรบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย
เพื่อให้ประชำชนและ
ชุมชนได้รับข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว
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เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจให้เป็นมำตรฐำน เพื่อสนับสนุนกำร
ทำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน
2. จำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีให้บริกำร
3. จำนวนอุปกรณ์ขยำยเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล 3. พัฒนำประสิทธิภำพระบบ
ตัวชี้วัดที่ 3
- จำนวนอุปกรณ์
659,050 บำท
ไตรมำสที่ 1
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
(Data Base) เพื่อกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ขยำยเครือข่ำย
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
บริหำรจัดกำรที่มี
สื่อสำร (งบรำยได้)
มำกกว่ำร้อยละ 80
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประสิทธิภำพ สร้ำง
ฐำนข้อมูล เพื่อกำร
บริหำรจัดกำรในระดับ
หน่วยงำนและ
มหำวิทยำลัย
4. จัดให้มีกำรพัฒนำ
4. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศใน
ตัวชี้วัดที่ 2
- จำนวนฐำนข้อมูล
100,000 บำท
ไตรมำสที่ 1-4
- รองผู้อำนวยกำรสำนัก
สมรรถนะบุคลำกรผู้ดูแล
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มี
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
ระบบ ให้มีทักษะและ
(e-book)
ให้บริกำร จำนวน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้
(งบรำยได้)
13 ฐำนข้อมูล
เครื่องมือกำรพัฒนำด้ำน
ICT รวมทั้งสนับสนุนให้

-42ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจให้เป็นมำตรฐำน เพื่อสนับสนุนกำร
ทำงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยงเข้ำด้วยกัน
2. จำนวนฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ ีให้บริกำร
3. จำนวนอุปกรณ์ขยำยเครือข่ำยภำยในมหำวิทยำลัย
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
เกิดกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ควำมชำนำญในกำร
บริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำรข้อมูล
สำรสนเทศ

-43ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 1. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
พัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน

1. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3

-

-

เป้าหมาย

งบประมาณ

ร้อยละของชุมชนที่
ได้รับโครงกำร
บริกำรวิชำกำรอย่ำง
ต่อเนื่องร้อยละ 80
จำนวนโครงกำร/
กิจกรรม ที่
ให้บริกำรสำหรับ
ชุมชน จำนวน 10
โรงเรียน

44,500 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1-2

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ
2. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร

-44ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 1. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรในกำรบริกำร
และเผยแพร่ควำมรูด้ ้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำม
ควำมต้องกำรของสังคม

2. ส่งเสริมห้องสมุดเพื่อกำร
เรียนรู้ (งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1

- ร้อยละของชุมชนที่
ได้รับโครงกำรบริกำร
วิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง
ร้อยละ 80

62,750 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1-4

3. โครงกำรพัฒนำบทเรียน
ออนไลน์ (งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 4

- จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมทีด่ ำเนินอย่ำง
น้อยร้อยละ 80

100,000 บำท

ไตรมำสที่ 1-4

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ
2. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร

1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีฯ

-45ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม
เป้าประสงค์ที่ 1. สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่องด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
4. จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรที่จัดสำหรับชุมชนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลยุทธ์

โครงการ
4. พัฒนำทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 4

- จำนวนโครงกำร/
กิจกรรมทีด่ ำเนินอย่ำง
น้อยร้อยละ 80

123,700 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1-2

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีฯ

-46ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยตลอดจนบุคคลภำยนอกทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 1. บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
44,500 บำท
ไตรมำสที่ 1-2 1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
และโครงกำรบริกำร
(งบรำยได้)
ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละ 80
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
วิชำกำร เพื่อเพิ่ม
- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
สำรสนเทศ
ประสิทธิภำพกำรเรียน
รับกำรอบรม ร้อยละ
2. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
กำรสอนและกำรวิจยั
80
ให้แก่นักศึกษำ และ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย
2. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 2. ส่งเสริมห้องสมุดเพื่อกำร
ตัวชี้วัดที่ 1
- จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
62,750 บำท
ไตรมำสที่ 1-4 1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
และโครงกำรบริกำร
เรียนรู้ (งบรำยได้)
ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละ 80
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
วิชำกำร ที่ตอบสนอง
- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
สำรสนเทศ
ควำมต้องของหน่วยงำน
รับกำรอบรม ร้อยละ
2. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
ภำยนอก เพื่อนำไปสู่กำร
80
แสวงหำรำยได้

-47ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยตลอดจนบุคคลภำยนอกทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
3. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรม 3. โครงกำรพัฒนำบทเรียน
ตัวชี้วัดที่ 2
- จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
100,000 บำท
ไตรมำสที่ 1-4 1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
และโครงกำรบริกำร
ออนไลน์ (งบรำยได้)
ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละ 80
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
วิชำกำรที่มีควำม
- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
สำรสนเทศ
หลำกหลำย โดยนำ
รับกำรอบรม ร้อยละ
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีฯ
ควำมรู้ควำมสำมำรถของ
80
บุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
และในอนำคต เพื่อ
นำไปสู่กำรแสวงหำ
รำยได้

-48ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์ที่ 1. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยตลอดจนบุคคลภำยนอกทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี
2. มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได้
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
2. จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรมให้นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
4. ส่งเสริมให้มีหลักสูตร
4. พัฒนำทักษะด้ำน
ตัวชี้วัดที่ 2
- จำนวนผู้เข้ำร่วมอบรม
123,700 บำท
ไตรมำสที่ 1-2 1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
ฝึกอบรมและโครงกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 3
ร้อยละ 80
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
บริกำรวิชำกำร โดย
(งบรำยได้)
- ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
สำรสนเทศ
บูรณำกำรกับหน่วยงำน
รับกำรอบรม ร้อยละ
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีฯ
ชั้นนำของประเทศ
80
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์
1. ดำเนินกำรตำม
กระบวนกำรพัฒนำแผน
- มีคณะทำงำนจัดทำหรือ
ทบทวนแผนกลยุทธ์
- มีกำรถ่ำยทอดแผน
กลยุทธ์ภำยในองค์กร
- มีคณะทำงำนแปลงแผน
กลยุทธ์สู่แผนปฏิบตั ิ
รำชกำรประจำปี
- มีกำรถ่ำยทอด
แผนปฏิบัติกำรประจำปี

โครงการ
1. กำรพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรคุณภำพ
ISO 9001 (งบรำยได้)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 5

เป้าหมาย
-

ได้รับกำรปรับเปลีย่ น
ระบบบริหำรคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน จำก ISO
9001:2008 เป็นเวอร์ชนั
ISO 9001:2015

งบประมาณ
70,000 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

-50ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์
- ติดตำมกำรดำเนินงำน
ของแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี
2. ดำเนินกำรตำมระบบและ
กลไกทำงกำรเงิน และ
งบประมำณ
- มีคณะทำงำนจัดทำ
แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน
- นำเสนอแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินแก่ผู้บริหำร
และคณะกรรมกำร
ประจำสำนักวิทย
บริกำรฯ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

2. ประชุมคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 4

- ควำมพึงพอใจ มำกกว่ำ
ระดับ 4
- กำรดำเนินงำนตำมแผน
ร้อยละ 90
- ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
ระดับ 5

38,200 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ไตรมำสที่ 1
ไตรมำสที่ 3
ไตรมำสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

-51ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์
- มีหน่วยตรวจสอบกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ
ทั้งจำกหน่วยงำน
ภำยใน และ
หน่วยงำนภำยนอก
3. ผู้บริหำรมีกำรบริหำรงำน
ยึดโดยยึดหลักธรรมำ
ภิบำล
- มีกำรบริหำรจัดกำร
องค์กรโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำลระบบ
มำตรฐำนสำกล

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

3. ประชำสัมพันธ์สำนักวิทย
บริกำรฯ
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1

- ควำมพึงพอใจ มำกกว่ำ
ระดับ 4

70,000 บำท

ไตรมำสที่ 1-3

ผู้รับผิดชอบ

-

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร

-52ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

4. ดำเนินกำรตำมระบบ
บริหำรควำมเสี่ยง
- มีคณะทำงำนจัดทำ
แผนควำมเสี่ยง
- ระบุและประเมิน
ควำมเสีย่ ง 4 ด้ำน
- ตรวจติดตำมและ
ประเมินควำมเสี่ยง

4. จัดหำวงจรสื่อสำรและ
บริกำรอินเทอร์เน็ต
(งบประมำณแผ่นดิน)

ตัวชี้วัดที่ 1

เป้าหมาย
-

ควำมพึงพอใจ มำกกว่ำ
ระดับ 4

งบประมาณ
3,000,000 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ

-53ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

5. ครุภณ
ั ฑ์ศูนย์วิทยบริกำร
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 4

- ควำมพึงพอใจ มำกกว่ำ
ระดับ 4
- ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
ระดับ 5

722,950 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ

-54ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

6. พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (งบประมำณ
แผ่นดิน)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 4

- ควำมพึงพอใจ มำกกว่ำ
ระดับ 4
- ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
ระดับ 5

2,000,000 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1-4

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

-55ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

7. พัฒนำสำนักวิทยบริกำรฯ
(งบประมำณแผ่นดิน)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 3

- ควำมพึงพอใจ มำกกว่ำ
ระดับ 4
- กำรดำเนินงำนตำมแผน
ร้อยละ 90

1,500,000 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 2

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

-56ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

โครงการ
8. ครุภณ
ั ฑ์
(งบประมำณแผ่นดิน)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ 3

- กำรดำเนินงำนตำมแผน
ร้อยละ 90
- ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
ระดับ 5

7,485,600 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำย
ทรัพยำกรสำรสนเทศ

-57ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

9. พัฒนำบุคลำกรและ
ศึกษำดูงำน
(งบประมำณแผ่นดิน)

ตัวชี้วัดที่ 2

- ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อผู้บริหำร
ระดับ 4

400,000 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1-4

10. เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกร เพิม่ เติม
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2

- ควำมพึงพอใจของ ใช้
บริกำร ระดับ 4
- -วำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อผู้บริหำร
ระดับ 4

1,200,000 บำท

ไตรมำสที่ 1-4

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำร

1. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำร

-58ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

11. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ
(งบประมำณแผ่นดิน)

ตัวชี้วัดที่ 3

- ดำเนินงำนตำมแผน
ร้อยละ 90

30,000 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1

12. เงินอุดหนุน
ประกันสังคม
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1
ตัวชี้วัดที่ 2

- ควำมพึงพอใจของผู้
ใช้บริกำร ระดับ 4
- ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรต่อผู้บริหำร
ระดับ 4

36,000 บำท

ไตรมำสที่ 1-4

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
- รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร

1. รองผู้อำนวยกำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
2. หัวหน้ำสำนักงำน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำร

-59ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

13. ค่ำสำธำรณูปโภค
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 1

- ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร ระดับ 4

14. กำรจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรรับกำร
ตรวจประเมิน
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัดที่ 3

- ดำเนินงำนตำมแผน
ร้อยละ 90

25,000 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1-4

-

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร

20,000 บำท

ไตรมำสที่ 4

-

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-60ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรในส่วนสำนักงำน ศูนย์วิทยบริกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรกิจกรรม
4. ร้อยละกำรดำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
5. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

โครงการ
15. ปรับปรุงห้องทำงำน
และภูมิทัศน์ภำยใน
อำคำรสำนักวิทย
บริกำรฯ
(งบรำยได้)

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4

เป้าหมาย
- ร้อยละกำรเบิกจ่ำย
ระดับ 5

งบประมาณ
44,500 บำท

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำสที่ 1

ผู้รับผิดชอบ
-

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร

-56ส่วนที่ 5
การนาแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ได้ ก ำหนดตั ว ชี้ วั ด ในแผนยุ ท ธศำสตร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2558-2561 ให้ครอบคลุมตำมพันธกิจของสำนัก วิทยบริกำรฯ โดยเน้นกำรให้บริกำร
ทรั พยำกรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่ รวดเร็ว และทั นสมัย เป็นแนวทำงให้ บุคลำกรในหน่ว ยงำนได้เห็ น
ภำพรวมและทิศทำงในกำรดำเนิ น งำนตำมแผนปฏิบั ติรำชกำรให้ ได้ผ ลสั มฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ขณะเดียวกันก็สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรกำกับติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำง ๆ
โดยมีกำรระบุ ให้ หัวหน้ำกลุ่มงำน รองผู้อำนวยกำรเป็นผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด เพื่อเก็บข้อมูล และรับผิ ดชอบ
ดำเนินกำรโดยมีแนวปฏิบัติต่ำงๆ ดังนี้
1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำน โดยประชุมเพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนและกลวิธีนำแผนลงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับ
ได้รับทรำบและเกิดทักษะในกำรปฏิบัติ
2. กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติ รำชกำรสู่ บุคลำกรของหน่วยงำน โดยกำรชี้แจงทำควำมเข้ำในแต่ล ะ
ประเด็นยุ ทธศำสตร์ เกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตลอดจน
ทรัพยำกรที่ต้องกำรสำหรับจัดทำงบประมำณประจำปีและกำรกำกับผลปฏิบัติงำนต่อไป
3. กำรบริหำรแผนปฏิบัติ รำชกำรของหน่วยงำนจัดให้มีกลไกเพื่อเฝ้ำระวังและตรวจสอบแผนกำร
ดำเนินงำนที่มีควำมคลำดเคลื่อนจำกแผน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงไร
โดยให้มีกำรรำยงำนผลตำมลำดับขั้นตอนของควำมรับผิดชอบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส
4. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมและควำมสำเร็จของหน่วยงำน จัดให้มีกลไก
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ เพื่อก่อให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยดำเนินกำร
เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้จริงกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome)
การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่บุคลากร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ บรรลุเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด
จึงได้มีกำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนสู่บุคลำกร โดยกำร
จัดทำรำยงำนกำรติดตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ โดยกำหนดค่ำเป้ำประสงค์
ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่สำคัญให้สอดคล้องกับแผนกำรดำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม
การสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย
เพื่อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำรและบุ ค ลำกรของหน่ว ยงำน ได้ต ระหนัก และรับรู้ ถึง แผนปฏิ บัติ ร ำชกำรประจำปี
งบประมำณของสำนักวิทยบริกำรฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ ให้ได้รับรู้และ
เข้ำใจ เช่น กำรประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมกำรบริหำรสำนักวิทยบริกำรฯ และกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซด์ เป็นต้น

-62ส่วนที่ 6
การควบคุม ติดตาม ประเมินผล และกากับให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ ได้ผลผลิ ตและผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดนั้น สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มงำนได้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรนำ
แผนไปปฏิบัติและกำรประเมินผล โดยจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของสำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นรำยไตรมำส
องค์ประกอบสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
1. กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน และกำร
ติดตำมตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ
2. กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้
3. กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้
4. รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นรำยไตรมำส

-63กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
กำรติ ดตำมควำมก้ำ วหน้ ำ ของกำรด ำเนิ น โครงกำร/กิจ กรรม ส ำนั ก วิ ทยบริ กำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนต่ำง ๆ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
กระบวนการ
ตรวจสอบอนุมัติโครงกำร/กิจกรรม รวมถึง
เป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร/กิจกรรม

การดาเนินงาน
 ตรวจสอบรำยละเอียดกำรอนุมัติให้ดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม
 ตรวจสอบเป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร
 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร (Project Schedule)

จัดทำแผนปฏิบัติกำรโครงกำร/กิจกรรม
และแผนงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม

ติดตำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำร
และแผนงบประมำณ

แผนงบประมำณ (Project Cost) ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกัน
 ใช้เป็นแผนอ้ำงอิงในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ
โครงกำร/กิจกรรมและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงเป็นระบบ
 ติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรและแผน

งบประมำณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินกำรได้จริง
ณ เวลำปัจจุบัน
 วิเครำะห์ควำมเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมำณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติกำร
แผนงบประมำณ และระยะเวลำดำเนินงำน

ติดตำมปัญหำและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีกำรแก้ไขปัญหำ

คุณภำพ และระยะเวลำ
 พิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณ
และระยะเวลำดำเนินงำน เพื่อให้โครงกำร/กิจกรรม
จะบรรลุเป้ำหมำยที่กำหนด
 ประมวลผลปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม
• บุคลำกร (Man)
• กำรบริหำรจัดกำร (Management)
• วัตถุดิบ/อุปกรณ์ (Material)
• งบประมำณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภำวะแวดล้อม (Environment)

-64การรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
กำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ต้องจั ดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องให้ ส อดคล้ องกับเกณฑ์กำร
ประเมินจำกหน่วยงำนที่มำประเมินทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ดังนี้
1. กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร และแผนงบประมำณ
2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบภำยในที่
สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
3. รำยงำนประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และประเมินหน่วยงำน
โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
4. กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองในกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัย
แต่งตั้งเพื่อรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยนอก ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ
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คำสั่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่ 76/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
___________________________________________________

เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภำพ
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1.1 นำยพงษ์ศักดิ์
ศิริโสม
ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
กรรมกำร
1.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกูลธนำกร
กรรมกำร
1.4 นำยภูริพัศ
เหมือนทอง
กรรมกำร
1.5 นำงภัคจิรำ
ศิริโสม
กรรมกำร
1.6 นำยชยันต์
นันทวงศ์
กรรมกำร
1.7 นำยดนุวัศ
อิสรำนนทกุล
กรรมกำร
1.8 นำงสำวจริยำ
ทิพย์หทัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่
1. ดำเนินนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจำเป็นของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561
3. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
4. จัดหำงบประมำณให้เพียงพอกับกำรดำเนินงำน
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 นำยพงษ์ศักดิ์
ศิริโสม
2.2 นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกูลธนำกร

ประธำนคณะกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

-672.4 นำยภูริพัศ
2.5 นำงภัคจิรำ
2.6 นำยชยันต์
2.7 นำยดนุวัศ
2.8 นำงสำวปรำงทิพย์
2.9 นำยสุภรัตน์
2.10 นำงสำวนิตยำ
2.11 นำงสำววรรณี
2.12 นำยวุฒิชัย
2.13 นำงสำวภัทรำพร
2.14 นำงสำวณัฐณิชำ
2.15 นำงสำววิภำรัตน์
2.16 นำงสำวรุ่งนภำ
2.17 นำงดวงพร
2.18 นำงสำวกุลดำ
2.19 นำยนภดล
2.20 นำยวิชชำกร
2.21 นำยศักดิ์ดำ
2.22 นำยสุมนฒ์
2.23 นำยสุวิศำล
2.24 นำงสำวสุณิสำ
2.25 นำงสำวรมย์นลิน
2.26 นำยปิยพนธ์
2.27 นำยอำดัม
2.28 นำงสำวจริยำ
2.29 นำงสำวกุลณัฏฐำ

เหมือนทอง
ศิริโสม
นันทวงศ์
อิสรำนนทกุล
พึงไชย
กรุดฉ่ำ
ทวีศักดิ์วนำไพร
คณฑำ
ทองชื่น
วงษ์น้อย
คงประกอบ
อ่อนละออ
สำจิตร
สีระวัตร
สวนสลำ
แข็งกำรนำ
คูหำทอง
จตุพร
จิรพัฒนพร
ทับแสง
อ่อนฉ่ำ
แตงนวลจันทร์
ปั้นนำค
จิกิตศิลปิน
ทิพย์หทัย
ธัญรัฐวุฒินนท์

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่
1.
2.
3.
4.

ศึกษำและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำย
ประสำนคณะกรรมกำรให้ควำมร่วมมือเมื่อจำเป็น
เก็บรวบรวมเอกสำร ข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
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ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2560

(นำยพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

-69การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560
และจัดทาแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2561”
ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560
ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training 1 ชั้น 2 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
********************************************************

ลงทะเบียนรับเอกสาร
ผู้บริหารและบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
โดย : นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม (ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

-70การทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยากร : นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง (รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายบริหาร)
นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์ (รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน)

การทบทวนสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-71การทบทวนการเขียนโครงการภายในหน่วยงาน
และการจัดทาสรุปผลโครงการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา อนุกูลธนากร
(รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ)

สรุปภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

-72รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
เรื่อง “การทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้มาประชุม
๑. นำยพงษ์ศักดิ์
ศิริโสม
๒. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกูลธนำกร
๔. นำงภัคจิรำ
ศิริโสม
๕. นำยภูริพัศ
เหมือนทอง
๖. นำยดนุวัศ
อิสรำนนทกุล
๗. นำยชยันต์
นันทวงศ์
๘. นำงสำวจริยำ
ทิพย์หทัย

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
เลขำนุกำร

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์

รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นำยพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ประธำนคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงกล่ำวเปิดกำร
ประชุมและดำเนินกำรประชุม ดังต่อไปนี้
ตำมที่ ส ำนั กวิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิท ยำลั ย รำชภัฏ นครสวรรค์ ได้ จัด ท ำ
โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ และจัดทำ
แผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑” ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระหว่ำง
วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติกำร Computer Training ๑ ชั้น ๒ (อำคำรเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษำ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหำร และบุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมและศักยภำพ (SWOT analysis) ขององค์กร เพื่อให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำ อุปสรรค
รวมถึงกำรดำเนินกิจกรรมโครงกำรเพื่อพัฒนำองค์กร และมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณที่สำมำรถ

-73ถ่ำยทอดให้บุคลำกรได้นำไปสู่กำรปฏิบัติไปในทิศทำงเดียวกัน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด
ประธำนที่ประชุม มอบหมำยให้ นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์ รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำย
และแผน รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรทบทวนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ และจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑” ซึ่งมีข้อสรุปจำกกำร
ทบทวน ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ของสำนักวิทยบริกำรฯ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๑ รำยละเอียดดังต่อไปนี้
ปรัชญา
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนพันธ
กิจของมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่กำรเป็น e-University และควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล
พันธกิจ
๑. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัย
๒. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
๓. พัฒนำกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
๕. ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษำ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
๒. เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
๖. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
มติที่ประชุม ๑. รับทรำบ
๒. นำผลกำรทบทวนปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจำรณำต่อไป
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บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๐ เกี่ยวกับกำร
ทบทวนปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมใน
ปัจจุบัน จึงได้ข้อสรุปรำยละเอียดดังนี้
ปรัชญา
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย และบริกำรชุมชน
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่กำรเป็น Smart University และควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล
พันธกิจ
๑. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัย
๒. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
๓. พัฒนำกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
๕. ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษำ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
๒. เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๓. เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๔. เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
๖. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
๗. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน
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มีผลการทบทวนดังนี้
จุดแข็ง (S)
๑. มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำน
๒. เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บข้อมูลของมหำวิทยำลัยที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
๓. มีระบบกำรบริหำรงำนที่มีมำตรฐำน
๔. มีกำรให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service)
จุดอ่อน (W)
๑. กำรประชำสัมพันธ์สู่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่ทั่วถึง
๒. ระบบสำรสนเทศที่มีอยู่ขำดกำรประเมินกำรใช้งำนอย่ำงจริงจังทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำร
พัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง
๓. จุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยภำยในมหำวิทยำลัยยังไม่ทั่วถึง
๔. โครงสร้ำงภำยในอำคำรศูนย์วิทยบริกำรไม่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำรในรูปแบบที่ทันสมัย
โอกาส (O)
๑. ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
๒. นโยบำยมหำวิทยำลัยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ของ
นักศึกษำ
๓. กำรศึกษำในศตวรรษที่ ๒๑ และนโยบำยไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
๔. เป็นหน่วยงำนที่ได้รับกำรยอมรับในกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ
อุปสรรค (T)
๑. ฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศออนไลน์มีรำคำสูงไม่สอดคล้องกับปริมำณกำรใช้บริกำร
๒. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ต้องใช้งบประมำณเพิ่มมำกขึ้น
๓. งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของสำนักฯ
๔. ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบในมหำวิทยำลัย
๕. ผู้รับบริกำรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขอรับบริกำร
มติที่ประชุม ๑. รับทรำบ
๒. มอบหมำยให้ นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์ ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อ
จัดทำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำเข้ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรสำนัก
วิทยบริกำรฯ ในลำดับต่อไป เพื่อพิจำรณำ
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(นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒนิ นท์)
รักษำกำรหัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำยและแผน
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

(นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง)
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

-77งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจาปีงบประมาณ 2561
สรุปงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
รวมทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การน้อมนาแนวพระราชดาริให้ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น
1 ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนัก
2 ประชำสัมพันธ์สำนักวิทยบริกำรฯ
3 จัดหำวงจรสื่อสำรและบริกำรอินเทอร์เน็ต
4 ครุภณ
ั ฑ์
5 ครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
6 พัฒนำสำนักวิทยบริกำร
7 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
8 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
9 ครุภณ
ั ฑ์ศูนย์วิทยบริกำร
10 ส่งเสริมห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้
11 ปรับปรุงห้องจัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศและวำรสำร
12 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
13 โครงกำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์
14 พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และ
บุคลากรสู่สากล
15 พัฒนำทักษะด้ำนกำรพัฒนำโปรแกรมระบบสำรสนเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้
มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล
16 พัฒนำบุคลำกรและศึกษำดูงำน
17 วัสดุสำนักงำน
18 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร (เพิม่ เติม)
19 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
20 เงินอุดหนุนประกันสังคม
21 ค่ำสำธำรณูปโภค
22 กำรจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรรับกำรตรวจประเมิน
23 พัฒนำประสิทธิภำพระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น
งบแผ่นดิน เงินรายได้
14,815,600 3,482,000 18,297,600
13,985,600 1,362,050 15,347,650

คิดเป็น
ร้อยละ
100
83.88

3,000,000
7,485,600
1,500,000
2,000,000
-

38,200
70,000
71,500
44,500
722,950
62,750
9,750
100,000
118,700
123,700
65,400

38,200
70,000
3,000,000
7,485,600
71,500
1,500,000
2,000,000
44,500
722,950
62,750
9,750
100,000
118,700
123,700
65,400

0.21
0.38
16.40
40.91
0.39
8.20
10.93
0.24
3.95
0.34
0.05
0.55
0.65
0.68
0.36

830,000

65,400
2,054,550

65,400
2,884,550

0.36
15.76

400,000
400,000
30,000
-

1,200,000
36,000
25,000
20,000
659,050

400,000
400,000
1,200,000
30,000
36,000
25,000
20,000
659,050

2.19
2.19
6.56
0.16
0.20
0.14
0.11
3.60

-78ประเด็นยุทธศาสตร์/โครงการ
24
25

กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ ISO 9001
ปรับปรุงห้องทำงำน และภูมิทัศน์ภำยในอำคำรสำนักวิทยบริกำรฯ

งบประมาณ
งบแผ่นดิน เงินรายได้
70,000
44,500

รวมทั้งสิ้น
70,000
44,500

คิดเป็น
ร้อยละ
0.38
0.24

