ส่วนที่ 1
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562
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

-2รายชื่อผู้บริหาร 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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ ศิริโสม
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯ
6. นำยดนุวัศ
อิสรำนนทกุล ตำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
7. นำยชยันต์
นันทวงศ์
ตำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ
8. นำงสำวจริยำ
ทิพย์หทัย
ตำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร

-3เจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่สานักงานผู้อานวยการ
มีจำนวนทั้งหมด 5 คน รำยละเอียดดังนี้
1. นำงวิภำรัตน์
ศรีเพ็ชร
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
2. นำงสำวรุ่งนภำ
สำจิตร
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
3. นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
4. นำงสำวไพรสุดำ
ปำนพรม
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
5. นำงสำวสุณิสำ
อ่อนฉ่ำ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีจำนวนทั้งหมด 11 คน รำยละเอียดดังนี้
1. นำงสำวกุลดำ
สวนสลำ
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
2. นำงดวงพร
สีระวัตร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
3. นำยวิชชำกร
คูหำทอง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
4. นำยสุมนฒ์
จิรพัฒนพร
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
5. นำยนภดล
แข็งกำรนำ
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
6. นำยสุวิศำล
ทับแสง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
7. นำยวิทยำ
สีระวัตร
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
8. นำยอำดัม
จิกิตศิลปิน
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
9. นำงอัญชลีพร
แก้ววงษำ
ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
10. นำยปิยพนธ์
ปั้นนำค
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
11. นำยศักดิ์ดำ
จตุพร
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ
มีจำนวนทั้งหมด 18 คน รำยละเอียดดังนี้
1. นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
2. นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
3. นำงสำวนิตยำ
ทวีศักดิ์วนำไพร ตำแหน่งบรรณำรักษ์
4. นำงสำวกัญญำ
สิงหบุตร
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
5. นำงสำวณัฐชนันท์ สนธิรักษ์
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
6. นำงสำวกำญจนำ อยู่ประยงค์
ตำแหน่งบรรณำรักษ์
7. นำยสุภรัตน์
กรุดฉ่ำ
ตำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
8. นำงสำวปรียพัศ พัฒนะสุธำดล
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
9. นำงสำววรรณี
คณฑำ
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป

-410. นำงสำวฉัตรดำว
11. นำงสำวบุสดี
12. นำงสำวรุ่งรัตน์
13. นำงสำวสุภัคตรำ
14. นำงสำวรมย์นลิน
15. นำยพิเชษฐ
16. นำยวีระศักดิ์
17. นำยกษิดิศ
18. นำงสำวภคมน

ชำติเชื้อ
หมื่นขัน
อินทรวิเศษ
พรมสีนอง
แตงนวลจันทร์
อยู่เย็น
ศรีผง
ประมวลกมล
เด่นประเสริฐ

ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด

จานวนอาจารย์ และบุคลากร
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนอำจำรย์
จำนวนบุคลำกร
รวมทั้งสิ้น

จานวนอาจารย์และ บุคลากร
ที่มีวุฒิทางการศึกษา
ต่ากว่า
ปริญญา ปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญา
โท
เอก
5
3
1
1

32
32

2
7

3

รวม
8
35
43

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561)

งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติประจาปี 2562
เงินนอก
เงินงบประมาณ
รวม
งบประมาณ
แผ่นดิน
19,130,000
3,500,400
22,630,400
19,130,000
3,500,400
22,630,400

-5อาคารสถานที่
หน่วยงาน
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ศูนย์ ICT)
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ศูนย์วิทยบริกำร)
รวมทั้งสิ้น

รายชื่ออาคาร
(อาคารที่รับผิดชอบ)
- อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ
(5 ธันวำคม 2550)
- อำคำรบรรณรำชนครินทร์ (อำคำร 12)
- อำคำร 8 (อำคำรห้องสมุดเก่ำ)
- อำคำร 11 (ต.ย่ำนมัทรี อ.พยุหะคีรี)
4 อาคาร

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

เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร และกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและร่วมพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยสำรสนเทศสำหรับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน และชุมชน
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2562
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. รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ ได้แก่
- ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

-6- แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของมหำวิทยำลัยรำชัฏนครสวรรค์
3. 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)

-7ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2562 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
มีระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ISO
4
บุคลำกรมีกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

2. จุดอ่อน (W) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
จุดอ่อน
1
ขำดแคลนทรัพยำกรด้ำนไอซีทีของหน่วยงำน เนื่องจำกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่มีอยู่ล้ำสมัยไม่สำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนได้เพียงพอ
2
บุคลำกรมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนไม่เท่ำกัน จึงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกัน
ได้ในทุกด้ำน
3
กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์สู่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่ทั่วถึง
4
สถำนที่ตั้งและกำรจัดสรรพื้นที่ไม่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร

คะแนนเต็ม 5
4.237
4.184
4.158
4.053

คะแนนเต็ม 5
3.974
3.737
3.605
3.553

-83. โอกาส (O) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
โอกาส
1
มีนโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกด้ำน
2
ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มมำกขึ้น
3
ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ
4
กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น

4. อุปสรรค (T) สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
อุปสรรค
1
งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ
2
มหำวิทยำลัยฯ ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
3
กำรขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำร

คะแนนเต็ม 5
4.500
4.342
4.316
4.079

คะแนนเต็ม 5
3.974
4.263
4.053

-9การวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
1. จุดแข็ง
(1)
จัดลาดับ

(2)
น้าหนัก

1. มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในกำร
ปฏิบัติงำน
2. เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บข้อมูลของ
มหำวิทยำลัยที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ
3. มีระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ISO

1

4. บุคลำกรมีกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ

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

รวม

2. จุดอ่อน
ปัจจัยภายใน
1. ขำดแคลนทรัพยำกรด้ำนไอซีทขี องหน่วยงำน
เนื่องจำกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มอี ยู่ล้ำสมัย
ไม่สำมำรถรองรับกำรดำเนินงำนได้เพียงพอ
2. บุคลำกรมีทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนไม่เท่ำกัน
จึงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ในทุกด้ำน
3. กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์สู่
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่ทั่วถึง
4. สถำนที่ตั้งและกำรจัดสรรพื้นที่ไม่เหมำะสม
ต่อกำรให้บริกำร
รวม

-103. โอกาส
ปัจจัยภายนอก
1. มีนโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกด้ำน
2. ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่ม
มำกขึ้น
3. ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ
4. กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทย
แลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น
รวม

(1)
จัดลาดับ

(2)
น้าหนัก

1

0.350

2

0.300

3

0.150

4

(3)
น้าหนัก
x 0.5
0.1125

4.500

(5)
ถ่วงน้าหนัก
(3) x (4)
0.506

4.342

0.488

0.075

4.316

0.324

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
1.000

0.063
0.500

4.053
19.974

0.244
1.977

0.1125

(4)
คะแนน

4. อุปสรรค
ปัจจัยภายนอก
1. งบประมำณที่ ไ ด้ รั บ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กำร
ดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ
2. มหำวิทยำลัยฯ ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริม
กำรใช้ระบบสำรสนเทศ
3. กำรขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำร
รวม

-11-

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

-12การกาหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยกาหนดแผนปฏิบัติการ
กาหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยใช้ (SWOT Matrix )
จุดแข็ง (S)

จุดอ่อน (W)

1. มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนใน 1. ขำดแคลนทรัพยำกรด้ำนไอซีทีของ
กำรปฏิบัติงำน
หน่วยงำน เนื่องจำกอุปกรณ์
2. เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ลำ้ สมัย ไม่สำมำรถ
มหำวิทยำลัยทีพ่ ร้อมใช้งำน
รองรับกำรดำเนินงำนได้เพียงพอ
ตลอดเวลำ
2. บุคลำกรมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนไม่
3. มีระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน
เท่ำกัน จึงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกัน
ISO
ได้ในทุกด้ำน
4. บุคลำกรมีกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ 3. กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์สู่
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่ทั่วถึง
4. สถำนที่ตั้งและกำรจัดสรรพื้นที่ไม่
เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร

โอกาส (O)

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – โอกาส)

กลยุทธ์ (จุดอ่อน – โอกาส)

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – อุปสรรค)

กลยุทธ์ (จุดอ่อน – อุปสรรค)

1. มีนโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกด้ำน
2. ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพิ่มมำกขึ้น
3. ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ
4. กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น

อุปสรรค (T)
1. งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับกำร
ดำเนินงำนของสำนักวิทยบริกำรฯ
2. มหำวิทยำลัยฯ ขำดมำตรกำรในกำร
ส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ
3. กำรขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำร

-13ส่วนที่ 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 วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
6. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
7. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน

-14การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education
4.0
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับ
องค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์ จำกทรัพยำกร
เครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1. จัดหำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ ใช้บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และคุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัดหน่วยงำนเพื่อดูแลและบำรุงรักษำ
2. จัดหำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง จัดสรรและใช้เครือข่ำย หรือขยำยจุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยให้
ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่วทั้งมหำวิทยำลัย
3. เป็นที่ปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัด
1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ค่าเป้าหมาย
1. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ สำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตได้
2. สำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ 95% ต่อปี
3. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอยู่ในระดับดี

-15ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
กลยุทธ์
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ หำควำมรู้ ป ระกอบกำรเรี ย นกำรสอน และกำรวิ จั ย ของ
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุ คลำกรของมหำวิทยำลั ย และบุคคลทั่วไป โดยใช้ฐ ำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะ
กำรใช้งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับฝึกกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ค่าเป้าหมาย
1. จัดโครงกำร/กิจกรรม อบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่น้อยกว่ำ
2 หลักสูตร/ปีงบประมำณ
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อยู่ในระดับดี
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หลังกำรอบรมเพิ่มขึ้น

-16ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อ กำรศึกษำ
ค้นคว้ำ วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก
จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน

ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.

จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
จำนวนผู้เข้ำสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์
จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก
มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย

ค่าเป้าหมาย
1. มีง บประมำณในกำรจั ดหำทรั พ ยำกรสำรสนเทศ และฐำนข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ว้ ใ ห้ บ ริ ก ำร
ครอบคลุมทุกคณะ
2. มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำย ไม่น้อยกว่ำ 3 ครั้งต่อปี
3. มีกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย

-17ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและ
ระบบสำรสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย สำหรับกำร
บริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์
1. พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบเข้ำด้วยกัน
2. พัฒนำหรือจัดหำซอฟต์แวร์เพื่อกำรให้บริกำร และส่งเสริมกำรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย เพื่อให้นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอกได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว
3. จัดหำ ปรับปรุง ดูแลรักษำ ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management System) และ
พัฒนำฐำนข้อมูล (Database) เพื่อรองรับกำรบริหำรจัดกำรในระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
4. จัดให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร ผู้ดูแลระบบ
ตัวชี้วัด
1. ลดควำมซ้ำซ้อน เพิ่มควำมถูกต้องของข้อมูล และควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล
2. มีระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Data Base Management System) ที่ทันสมัย รองรับต่อควำมต้องกำร
ใช้งำน ระบบฐำนข้อมูลมีเสถียรภำพและควำมปลอดภัย
3. จำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นใหม่หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อกำรบริหำรและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ
4. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกร ผู้ดูแลระบบ มีทักษะและควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบที่พัฒนำขึ้น
ค่าเป้าหมาย
1. สำมำรถใช้รหัสผู้ใช้งำนเดียวในกำรเข้ำใช้ระบบต่ำง ๆ ที่ได้รับอนุญำต
2. มีกำรปรับปรุง ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลให้มีควำมทันสมัย
3. มีกำรสำรองข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลทุกวัน
4. มีกำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไขระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นตำมควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรใช้งำน
5. จำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมพัฒนำตนเองในแต่ละปี

-18ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
กลยุทธ์
จั ด ให้ มีโ ครงกำรบริ กำรวิ ช ำกำรด้ำ นทรั พยำกรสำรสนเทศ และด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ เพื่ อ
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
ตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ค่าเป้าหมาย
1. มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร/ปีงบประมำณ
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับดี

-19ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับ
นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได้
กลยุทธ์
1. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมที่มีควำมหลำกหลำย และตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป เพื่อนำไปสู่กำรแสวงหำรำยได้
2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงำนระดับชำติ
ตัวชี้วัด
1. มีหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ในแต่ละหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย
1. มีจำนวนหลักสูตรอบรม ไม่น้อยกว่ำ 5 หลักสูตร/ปีงบประมำณ
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

-20ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์
1. บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2. มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015)
ตัวชี้วัด
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015
ค่าเป้าหมาย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอยู่ในระดับดี
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำรอยู่ในระดับดี
3. ผ่ำนกำรตรวจติดตำมประเมิน ตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล

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
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

เพิม่ ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรของ
มหำวิทยำลัยด้วยระบบ
ฐำนข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศ

ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรบริกำรวิชำกำรสู่
สังคม

เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำหรับนักศึกษำ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป

มีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรที่ได้มำตรฐำน
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มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 1

เป้าประสงค์ที่ 2

เป้าประสงค์ที่ 3

เป้าประสงค์ที่ 4

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT
ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสม
กับกำรใช้งำน และสร้ำง
ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรบริหำร
จัดกำร และกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรเครือข่ำย
ร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน
วิชำกำร กำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่นักศึกษำ
คณำจำรย์ บุคลำกรใน
มหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป

ระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมี
ควำมทันสมัย และ
ตอบสนองต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ วิจัยของ
นักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย ตลอดจน
บุคคลทั่วไป

พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรทำงำน
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ
ภำยในมหำวิทยำลัย
สำหรับกำรบริหำร
จัดกำร และกำร
ให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

เป้าประสงค์ที่ 5
สร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรบริกำรวิชำกำร
และตอบสนองควำม
ต้องกำรของสังคม

เป้าประสงค์ที่ 6

เป้าประสงค์ที่ 7

มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป ในรูปแบบ
ของกำรแสวงหำรำยได้

มีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรที่เป็นระบบ
มำตรฐำนสำกล
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วิสัยทัศน์

มุง่ สู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 4

กลยุทธ์ 5

กลยุทธ์ 6

กลยุทธ์ 7

1. จัดหำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพ ใช้บริหำร
จัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และคุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัด
หน่วยงำนเพื่อดูแล
และบำรุงรักษำ
2. จัดหำระบบอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง จัดสรรและ
ใช้เครือข่ำย หรือขยำย
จุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้
สำยให้ครอบคลุมกำรใช้
งำนทั่วทั้งมหำวิทยำลัย

1. ส่งเสริมสนับสนุน
กำรศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ประกอบกำร
เรียนกำรสอน และ
กำรวิจัยของนักศึกษำ
คณำจำรย์ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป โดยใช้
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย

1. จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
วิจัย
2. ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
วิจัย
3. สร้ำงเครือข่ำย
แลกเปลีย่ น
เทคโนโลยี
สำรสนเทศกับ
หน่วยงำนภำยนอก

1. พัฒนำฐำนข้อมูล
กลำงที่สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลทุก
ระบบเข้ำด้วยกัน
2. พัฒนำหรือจัดหำ
ซอฟต์แวร์เพื่อกำร
ให้บริกำร และ
ส่งเสริมกำรนำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้
ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของ
มหำวิทยำลัย เพื่อให้
นักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอกได้รับ
ได้รับข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

จัดให้มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อให้บริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป ในรูปแบบ
ของกำรแสวงหำรำยได้

มีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรที่เป็นระบบ
มำตรฐำนสำกล

-24กลยุทธ์ 1

กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ 3

กลยุทธ์ 4

3. เป็นที่ปรึกษำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เครือข่ำยแก่หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป
ให้มีทักษะกำรใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

4. จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำน

3. จัดหำ ปรับปรุง ดูแล
รักษำ ระบบจัดกำร
ฐำนข้อมูล
(Database
Management
System) และ
พัฒนำฐำนข้อมูล
(Database) เพื่อ
รองรับกำรบริหำร
จัดกำรในระดับ
หน่วยงำน และ
มหำวิทยำลัย
4. จัดให้มีกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร
ผู้ดูแลระบบ

กลยุทธ์ 5

กลยุทธ์ 6

กลยุทธ์ 7
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-27ส่วนที่ 4
รายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. จัดหำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 1. วัสดุสำนักงำนและวัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 1-2
จัดหำวัสดุสำนักงำนและวัสดุ
300,000
ไตรมำส 1-4 1.นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ ใช้
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ใน 3 หน่วยงำน
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสมและ
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
คุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัดหน่วยงำนเพื่อดูแล
4. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
และบำรุงรักษำ
2. จัดหำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว 2. ค่ำสำธำรณูปโภค
ตัวชี้วัดที่ 1-2
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ
25,000
ไตรมำส 1-4 1.นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
สูง จัดสรรและใช้เครือข่ำย หรือขยำย
ค่ำบริกำรโดเมนเนม 1 ปี
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
จุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยให้
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร
ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่วทั้ง

-28ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
มหำวิทยำลัย
3. จัดหำวงจรสื่อสำรและ
ตัวชี้วัดที่ 1-3
จัดหำวงจรสื่อสำรและบริกำร
3,000,000
ไตรมำส 1-2 1.นำยภูริพัศ เหมือนทอง
3. เป็นที่ปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน บริกำรอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต 1 กิจกรรม
2.นำยชยันต์ นันทวงศ์
ระบบเครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร
ภำยในมหำวิทยำลัย
4. จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

ตัวชี้วัดที่ 1-3

จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนและ
กำรเรียนกำรสอน 1 กิจกรรม

800,000

ไตรมำส 2

1.นำยภูริพัศ เหมือนทอง
2. นำยชยันต์ นันทวงศ์
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

-29ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
5. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
ตัวชี้วัดที่ 1-2
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
4,000,000
ไตรมำส 1
1. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
CCTV และ IP Camera
และ IP Camera
2. นำยชยันต์ นันทวงศ์
จำนวน 1 ระบบ
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

6.ปรับปรุงระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อกำร
ให้บริกำรห้องศูนย์ข้อมูลกลำง

ตัวชี้วัดที่ 1-2

ปรับปรุงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อกำร
ให้บริกำรของศูนย์ข้อมูลกลำง
จำนวน 1 งำน

3,000,000

ไตรมำส 1

1. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
2. นำยชยันต์ นันทวงศ์
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

-30ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
7.ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
ตัวชี้วัดที่ 1-2
ปรับปรุงระบบเครือข่ำยกำร
6,600,000
ไตรมำส 1
1. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
เครือข่ำยกำรสื่อสำรหลักของ
สื่อสำรหลักของมหำวิทยำลัย
2. นำยชยันต์ นันทวงศ์
มหำวิทยำลัย
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

8.กำรพัฒนำระบบ e-Learning
และระบบบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
เรียนรูผ้ ่ำนเครือข่ำยออนไลน์

ตัวชี้วัดที่ 1-3

กำรพัฒนำระบบ e-Learning
และระบบบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเรียนรู้ผำ่ นเครือข่ำย
ออนไลน์ 1 กิจกรรม

2,500,000

ไตรมำส 1

1. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
2. นำยชยันต์ นันทวงศ์
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

-31ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับฝึกกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ 1. ค่ำบำรุงฐำนข้อมูล EBSCO
ตัวชี้วัดที่ 1
ค่ำบำรุงรักษำฐำนข้อมูล
85,000
ไตรมำส 3
ค้นคว้ำหำควำมรู้ประกอบกำร
EBSCO 1 ครั้ง/ปี
เรียนกำรสอน และกำรวิจัยของ
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร
(e-book) จำนวน 22 ชื่อ
ของมหำวิทยำลัย และบุคคล
- ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online
ทั่วไป โดยใช้ฐำนข้อมูล
Database) จำนวน 1
ทรัพยำกรสำรสนเทศของ
ฐำนข้อมูล
มหำวิทยำลัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร 2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
70,000
ไตรมำส 1-4
ของมหำวิทยำลัย และบุคคล
(วำรสำร หนังสือพิมพ์ และ
(วำรสำร หนังสือพิมพ์ และ
ทั่วไปให้มีทักษะกำรใช้งำนด้ำน สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำนวน 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
3.นำยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ

1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
3.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย

-32ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับฝึกกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินการ
3.พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดที่ 1-3
จัดโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำน
54,600
ไตรมำส 1, 3
สำรสนเทศ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จำนวน
2 หลักสูตร

4.จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ

ตัวชี้วัดที่ 1

จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
-จัดหำหนังสือ
-วำรสำร/หนังสือพิมพ์
-สื่อโสตทัศน์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
ออนไลน์

495,700

ไตรมำส 1-4

ผู้รับผิดชอบ
1.นำยภูริพัศ เหมือนทอง
2.นำยชยันต์ นันทวงศ์
3.นำยสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
3.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย

-33ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
2. จำนวนผู้เข้ำสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์
3. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก
5. มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ 1. ค่ำบำรุงฐำนข้อมูล EBSCO
ตัวชี้วัดที่ 1
ค่ำบำรุงรักษำฐำนข้อมูล
85,000
ไตรมำส 3
1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ
EBSCO 1 ครั้ง/ปี
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
ค้นคว้ำ วิจัย
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3.นำยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
(e-book) จำนวน 22 ชื่อ
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
- ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online
ค้นคว้ำ วิจัย
Database) จำนวน 1
3. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยน
ฐำนข้อมูล
เทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
หน่วยงำนภำยนอก
4. จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรปฏิบตั ิงำน

-34ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป
ตัวชี้วัด
1. จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
2. จำนวนผู้เข้ำสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์
3. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก
5. มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ 2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
70,000
ไตรมำส 1-4 1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ (วำรสำร หนังสือพิมพ์ และ
(วำรสำร หนังสือพิมพ์ และ
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
ค้นคว้ำ วิจัย
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)
3.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
จำนวน 1 ครั้ง
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ วิจัย
3.จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
495,700
ไตรมำส 1-4 1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
3. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยน
-จัดหำหนังสือ
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
เทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
-วำรสำร/หนังสือพิมพ์
3.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย
หน่วยงำนภำยนอก
-สื่อโสตทัศน์
4. จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อ
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
ออนไลน์
สอนและกำรปฏิบตั ิงำน

-35ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย สำหรับกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. ลดควำมซ้ำซ้อน เพิ่มควำมถูกต้องของข้อมูล และควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล
2. มีระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Data Base Management System) ที่ทันสมัย รองรับต่อควำมต้องกำรใช้งำน ระบบฐำนข้อมูลมีเสถียรภำพและควำมปลอดภัย
3. จำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึน้ ใหม่หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น เพือ่ กำรบริหำรและกำรให้บริกำรต่ำงๆ
4. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกร ผูด้ ูแลระบบ มีทักษะและควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบที่พัฒนำขึ้น
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินการ
1. พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงที่ 1.ค่ำบำรุงรักษำระบบห้องสมุด
ตัวชี้วัดที่ 2
ค่ำบำรุงรักษำระบบ
150,000
ไตรมำส 4
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลทุก
อัตโนมัติ ALIST
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
ระบบเข้ำด้วยกัน
จำนวน 1 ระบบ (ครั้ง/ปี)
2. พัฒนำหรือจัดหำซอฟต์แวร์
เพื่อกำรให้บริกำร และส่งเสริม
กำรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้
ในกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร
และบุคคลภำยนอกได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบ
1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
3.นำยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ

-36ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย สำหรับกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. ลดควำมซ้ำซ้อน เพิ่มควำมถูกต้องของข้อมูล และควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล
2. มีระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Data Base Management System) ที่ทันสมัย รองรับต่อควำมต้องกำรใช้งำน ระบบฐำนข้อมูลมีเสถียรภำพและควำมปลอดภัย
3. จำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึน้ ใหม่หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น เพือ่ กำรบริหำรและกำรให้บริกำรต่ำงๆ
4. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกร ผูด้ ูแลระบบ มีทักษะและควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบที่พัฒนำขึ้น
ระยะเวลา
กลยุทธ์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินการ
3. จัดหำ ปรับปรุง ดูแลรักษำ 2.ค่ำบำรุงฐำนข้อมูล EBSCO
ตัวชี้วัดที่ 2
ค่ำบำรุงรักษำฐำนข้อมูล
85,000
ไตรมำส 3
ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล
EBSCO 1 ครั้ง/ปี
(Database Management
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
System) และพัฒนำ
(e-book) จำนวน 22
ฐำนข้อมูล (Database) เพื่อ
ชื่อ
รองรับกำรบริหำรจัดกำรใน
- ฐำนข้อมูลออนไลน์
ระดับหน่วยงำนและ
(Online Database)
มหำวิทยำลัย
จำนวน 1 ฐำนข้อมูล
4. จัดให้มีกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร ผู้ดูแล
ระบบ

ผู้รับผิดชอบ
1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
3.นำยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ

-37ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
กลยุทธ์
จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อ
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม

โครงการ
1.บริกำรวิชำกำรศูนย์วิทย
บริกำร

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1

เป้าหมาย
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน
จำนวน 10 โรงเรียน

งบประมาณ
50,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำส 1-4

ผู้รับผิดชอบ
1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
3.นำงสำวนิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร
4.นำยสุวิศำล ทับแสง

-38ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได้
ตัวชี้วัด
1. มีหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร
กลยุทธ์
1. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมที่
หลำกหลำย และตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
เพื่อนำไปสู่กำรแสวงหำรำยได้
2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงำน
ระดับชำติ

1. หลักสูตร สร้ำงและ
ออกแบบ Internet of
Thing

ตัวชี้วัดที่ 1-2

จัดโครงกำร 1 โครงกำร

45,920

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำส 1

2.หลักสูตรกำรบริหำร
จัดกำรระบบเครือข่ำยด้วย
Pfsense

ตัวชี้วัดที่ 1-2

จัดโครงกำร 1 โครงกำร

8,680

ไตรมำส 3

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
1. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
2. นำยชยันต์ นันทวงศ์
3. นำยสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

1. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
2. นำยชยันต์ นันทวงศ์
3. นำยสุมนฒ์ จิรพัฒนพร

-39ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัด
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์
1. บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึด
หลักธรรมำภิบำล
2. มีกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ดำเนินงำนตำมมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ
(ISO 9001:2015)

1. ประชำสัมพันธ์
สำนักวิทยบริกำรฯ

ตัวชี้วัดที่ 1

จัดโครงกำร 1 โครงกำร

30,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำส 1-3

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ตัวชี้วัดที่ 1-3

จัดประชุม 1 ครั้ง

30,000

ไตรมำส 4

1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
3. นำงสำวสุณสิ ำ อ่อนฉ่ำ

3. ประชุมคณะกรรมกำร
ประจำสำนักวิทยบริกำรฯ

ตัวชี้วัดที่ 2-3

จัดประชุม 2 ครั้ง

28,400

ไตรมำส 1
ไตรมำส 3

1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
3. น.ส.กุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
3. นำงสำวสุณสิ ำ อ่อนฉ่ำ

-40ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัด
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

โครงการ

ตัวชี้วัด

4. กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
และบุคลำกรสำยสนับสนุน
เพื่อเลื่อนตำแหน่งระดับ
ชำนำญกำรและระดับอื่น ๆ

ตัวชี้วัดที่ 2-3

จัดประชุม 1 ครั้ง

24,700

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำส 3

5. พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรคุณภำพ ISO 9001:
2015

ตัวชี้วัดที่ 1-3

ตรวจติดตำมประเมินผล
กำรตรวจ 1 ครั้ง

70,000

ไตรมำส 1

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
3. น.ส.กุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์

1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
3. น.ส.กุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์
4. นำงสำวสุณสิ ำ อ่อนฉ่ำ
5. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

-41ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัด
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

6. วัสดุสำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์

ตัวชี้วัดที่ 1

จัดหำวัสดุสำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ใน 3 หน่วยงำน

300,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำส 1-4

7. ค่ำสำธำรณูปโภค

ตัวชี้วัดที่ 1-3

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ
ค่ำบริกำรโดเมนเนม 1 ปี

25,000

ไตรมำส 1-4

1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

8. ซ่อมแซมครุภัณฑ์

ตัวชี้วัดที่ 1-3

ซ่อมครุภณ
ั ฑ์ 1 ปี

150,000

ไตรมำส 1-4

1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
4. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย

-42ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล
ตัวชี้วัด
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015
กลยุทธ์

9. ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง
ไปรำชกำร

ตัวชี้วัดที่ 1-3

เดินทำงไปรำชกำร 1 ปี

200,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ไตรมำส 1-4

10. เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกร(เพิม่ เติม)

ตัวชี้วัดที่ 1-3

จ้ำงบุคลำกร 4 อัตรำ

967,000

ไตรมำส 1-4

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

1. นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร

ส่วนที่ 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. 2561-2564 ให้ครอบคลุมตำมพันธกิจของสำนัก วิทยบริกำรฯ โดยเน้นกำรให้บริกำร
ทรั พยำกรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศที่รวดเร็ว 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
ประเด็ นยุ 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

-44ส่วนที่ 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

-45กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ/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)

-46การรายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
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 ๖๑/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
___________________________________________________

เพื่อให้กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภำพ
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นำยพงษ์ศักดิ์
ศิริโสม
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
กรรมกำร
๑.๓ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกูลธนำกร
กรรมกำร
๑.๔ นำยภูริพัศ
เหมือนทอง
กรรมกำร
๑.๕ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ ศิริโสม
กรรมกำร
๑.๖ นำยชยันต์
นันทวงศ์
กรรมกำร
๑.๗ นำยดนุวัศ
อิสรำนนทกุล
กรรมกำร
๑.๘ นำงสำวจริยำ
ทิพย์หทัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
หน้าที่
๑. ดำเนินนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจำเป็นของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. จัดหำงบประมำณให้เพียงพอกับกำรดำเนินงำน
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ นำยพงษ์ศักดิ์
ศิริโสม
๒.๒ นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
๒.๓ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกูลธนำกร
๒.๔ นำยภูริพัศ
เหมือนทอง

ประธำนคณะกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-49๒.๕ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ ศิริโสม
๒.๖ นำยชยันต์
นันทวงศ์
๒.๗ นำยดนุวัศ
อิสรำนนทกุล
๒.๘ นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย
๒.๙ นำยสุภรัตน์
กรุดฉ่ำ
๒.๑๐ นำงสำวนิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร
๒.๑๑ นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย
๒.๑๒ นำงสำวบุสดี
หมื่นขัน
๒.๑๓ นำงสำวรุ่งนภำ สำจิตร
๒.๑๔ นำงสำวไพรสุดำ ปำนพรม
๒.๑๕ นำงวิภำรัตน์
ศรีเพ็ชร
๒.๑๖ นำงอัญชลีพร
แก้ววงษำ
๒.๑๗ นำงดวงพร
สีระวัตร
๒.๑๘ นำงสำวกุลดำ สวนสลำ
๒.๑๙ นำยนภดล
แข็งกำรนำ
๒.๒๐ นำยวิชชำกร
คูหำทอง
๒.๒๑ นำยศักดิ์ดำ
จตุพร
๒.๒๒ นำยสุมนฒ์
จิรพัฒนพร
๒.๒๓ นำงสำวกชกร พิเดช
๒.๒๔ นำยสุวิศำล
ทับแสง
๒.๒๕ นำงสำวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์
๒.๒๖ นำยปิยพนธ์
ปั้นนำค
๒.๒๗ นำยอำดัม
จิกิตศิลปิน
๒.๒๘ นำงสำวจริยำ
ทิพย์หทัย
๒.๒๙ นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์
๒.๓๐ นำงสำวสุณิสำ อ่อนฉ่ำ

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
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ศึกษำและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำย
ประสำนคณะกรรมกำรให้ควำมร่วมมือเมื่อจำเป็น
เก็บรวบรวมเอกสำร ข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒

-50ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นำยพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

