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แผนยุทธศาสตร์
สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี การศึกษา ๒๕๕๕ เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถบรรลุแผนตาม
ยุทธศาสตร์ และเป้ าประสงค์ของสํานักฯ และถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ของบุคลากรในหน่ วยงาน สํานักวิทย
บริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงกําหนดแผนยุทธศาสตร์โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

ปรัชญา
เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ ในการพัฒนาทรั พยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทนั สมัย เพื่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย และบริ การชุมชน

วิสัยทัศน์
ส่ งเสริ มศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง พัฒนาทรัพยากรให้ล้ าํ หน้า สนับสนุนบุคลากรให้ล้ าํ
สมัย นํ า ไอที ใ ห้ ล้ ํา เวลา มุ่ ง สู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ในการให้ บ ริ การแบบเบ็ ด เสร็ จ และมุ่ ง เน้ น สู่ ร ะบบ
มาตรฐานสากล
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พันธกิจ
๑. พัฒนาศักยภาพด้านงานบริ การทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
นักศึกษา บุคลากร และชุมชน
๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อดําเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ
๓. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
๔. ให้บริ การวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สงั คม
๕. ให้บริ การระบบคอมพิวเตอร์และเครื อข่ายแก่หน่วยงานและผูใ้ ช้บริ การของมหาวิทยาลัยฯ
๖. ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
ออนไลน์
๗. ส่ งเสริ มสนับสนุ นการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์

ค่ านิยม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สร้างความเป็ นเลิศด้านบริ การ
เน้นคุณภาพทุกกระบวนงาน
ทํางานเป็ นทีม
ใช้หลักธรรมาภิบาล
ประยุกต์ใช้ไอซีทีอย่างเหมาะสม
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ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. เป็ นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บํารุ งรักษาและให้บริ การทรัพยากร
สารสนเทศทุกรู ปแบบโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัดการที่เป็ นระบบและช่วยใน
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
๒. เป็ นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ บริ การวิชาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นกั ศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น
๔. เป็ นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการ ความรู ้ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม
๕. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีการนําสื่ อคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และข้อมูลท้องถิ่น เพื่อส่ งเสริ มการทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ให้สืบต่อไป
๖. การจัดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์
๑. เป็ นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
๒. เป็ นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และแหล่งการเรี ยนรู ้ดา้ นสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริ การด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนั สมัยได้ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
๓. พัฒนาความรู ้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
๔. เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู ้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
และทันสมัย
๕. จัดหา จัดเก็บ รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และข้อมูลท้องถิ่น
ของจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และชัยนาท
๖. บุคลากรมีความรู ้และความชํานาญมากยิง่ ขึ้น และเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
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นโยบายเชิงกลยุทธ์
๑. ด้ านวิทยบริการ
 พัฒนาบริ การสารสนเทศสู่ศูนย์การเรี ยนรู ้ (Center of Learning)
 พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
 พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self Access Center) แบบบูรณาการ
 ส่ งเสริ มการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และการผลิตนวัตกรรมการศึกษาที่สามารถ
แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค/สากล
 ส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ โดยจัดห้องสมุดมีชีวิต และหอจดหมายเหตุ
 สร้างความร่ วมมือเครื อข่ายสารสนเทศ
๒. ด้ านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
 ส่ ง เสริ มและพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยให้มีศกั ยภาพ สามารถรองรับภารกิจทั้งทางด้านการบริ หาร การเรี ยน
การสอน และการวิจยั
 ส่ งเสริ มและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้การดําเนิ นภารกิจของมหาวิทยาลัย
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
 ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้มี ก ารดํา เนิ น การด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศภายใน
มหาวิ ท ยาลัย อย่า งเหมาะสมและมี ก ารใช้ท รั พ ยากรร่ ว มกัน อย่า งคุ ้ม ค่ า และมี
ประสิ ทธิภาพ
 ส่ ง เสริ มบริ ก ารการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายของหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย
 สร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือในการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้
 สร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 พัฒนาบริ การเครื อข่ายไร้ สาย (Wireless Campus) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การ
ให้บริ การ
 ส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ และประสบการณ์ดา้ นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครื อข่ายร่ วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
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๓. ด้ านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 ส่ ง เสริ ม การใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพของบัณ ฑิ ต ให้มี
ความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ด้ านการบริหารจัดการองค์ กร
 ปรั บปรุ งและพัฒนาระบบบริ หาร และโครงสร้างขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สามารถใช้ทรั พยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด มีคุณภาพและมีความเหมาะสมใน
การดําเนินงานตามพันธกิจ
 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้การบริ หารและจัดการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเหมาะสม
 พัฒนาระบบบริ หารจัดการโดยใช้ระบบธรรมาภิบาล ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประกันคุณภาพ
 พัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล โดยการจัดการความรู ้ (Knowledge
Management) และการจัดการฐานข้อมูล
 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีการปฏิบตั ิงานดีเด่น (Best Practice)
 แสวงหาความร่ วมมื อกับองค์กรภาครั ฐและเอกชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กร
๕. ด้ านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยสนับสนุ นการศึกษาต่อ การฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน
และพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงาน
 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ปฏิบตั ิงานตามภารกิจ
อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความสุ ข
 สนั บ สนุ น และพัฒ นาบุ ค ลากรผู ท้ ํา หน้า ที่ ก ํา กับ ดู แ ลระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เครื อข่ายให้มีความรู ้ความสามารถพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
 ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริ การและเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของสังคม
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๖. ด้ านการให้ บริการทางวิชาการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส่ งเสริ มและพัฒนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้
 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ การ
วิชาการแก่สงั คมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
๗. ด้ านการทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม
 ส่ งเสริ มและสนับสนุ น ให้มีการผสมผสานกิ จกรรมทางศิ ลปวัฒนธรรมเข้ากับ
ภารกิจด้านอื่น ๆ
 ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่สามารถปลูกฝังให้บุคลากร นักศึกษา
และบุคคลภายนอกตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
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แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑
เป็ นศูนย์ กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บํารุงรักษาและให้ บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรู ปแบบโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นระบบและช่ วยในกิจกรรมการเรียน
การสอน
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : เป็ นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์
บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
กลยุทธ์ และมาตรการ :
กลยุทธ์
๑. นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและสังคม ได้รับบริ การ
วิชาการและสารสนเทศที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ

๑.๑

๑.๒

๑.๓

๑.๔
๑.๕
๑.๖

มาตรการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้นกั ศึกษาให้นกั ศึกษา คณาจารย์
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทกั ษะ ความรู ้
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ให้บริ การด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริ การและใน
ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี การศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล ฝึ กทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สื บค้น
ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบ
Intranet/Internet ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายในทุกสาขา
วิชาชีพ เพื่อให้การบริ การแก่บุคลากร
เพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อในเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
เพื่อการให้บริ การที่รวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๐

กลยุทธ์
๑.๗

จัดหาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริ การ
วิชาการและสารสนเทศแก่นกั ศึกษาและบุคลากร

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒
เป็ นศูนย์ กลางการศึกษา ค้ นคว้ า วิจัย และพัฒนาด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : เป็ นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจยั และแหล่งการเรี ยนรู ้ดา้ นสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริ การด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทนั สมัยได้ครอบคลุมครบถ้วน และมีคุณภาพ
กลยุทธ์ และมาตรการ :
กลยุทธ์
๑. บุคลากรและสังคมได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการ

๑.๑

๑.๒
๑.๓

มาตรการ
เป็ นแหล่งสารสนเทศที่ทนั สมัยและจัดทําเครื อข่าย
ภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สามารถ
สื บค้นข้อมูลผ่านเครื อข่าย Intranet / Internet
ส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการบริ หารและการจัดการศึกษา
ส่ งเสริ มเครื อข่ายความร่ วมมือด้านสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังคม

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓
เป็ นศู น ย์ ก ลางแห่ ง การเรี ย นรู้ บริ ก ารวิ ช าการด้ า นระบบคอมพิว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้ องถิ่น
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาความรู ้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานที่
สูงขึ้น

กลยุทธ์ และมาตรการ :
กลยุทธ์
๑. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมี ๑.๑
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
และมีประสิ ทธิภาพ
๑.๒
๑.๓

มาตรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริ หารและการ
จัดการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
การส่ งเสริ มพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
ส่ งเสริ มให้มีการสร้างเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
ในสถาบันระดับอุดมศึกษา

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔
เป็ นศูนย์ กลางในการถ่ ายทอดวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ เพือ่
พัฒนาท้ องถิ่นและสั งคม
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ทันสมัย

กลยุทธ์ และมาตรการ :
กลยุทธ์
๑. มีเทคโนโลยีการศึกษาและสื่ อการเรี ยน ๑.๑
การสอนออนไลน์ที่มีประสิ ทธิภาพ
และพอเพียง
๑.๒

มาตรการ
ส่ งเสริ มสนับสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการ
ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน
ออนไลน์
ส่ งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐาน
ในระดับสากลเพื่อนํามาใช้ใน
การพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอนออนไลน์

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕
ส่ งเสริม สนับสนุนให้ มีการนําสื่ อคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ ในการบริหารจัดการข้ อมูลด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมและข้ อมูลท้ องถิ่น เพือ่ ส่ งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ สืบต่ อไป
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : จัดหา จัดเก็บ รวบรวมหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และชัยนาท
กลยุทธ์ และมาตรการ :
กลยุทธ์
๑. ส่ งเสริ มด้านทํานุบาํ รุ งประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๑.๑

๑.๒

๑.๓
๑.๔

มาตรการ
มีหอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และห้องข้อมูลท้องถิ่นเพื่อ
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย
และท้องถิ่น
ส่ งเสริ มให้มีการนําสื่ อคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
รวบรวมข้อมูลทั้งในรู ปแบบของภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหวและการจัดการฐานข้อมูล
จัดทําฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมฐานข้อมูลท้องถิ่นใน
รู ปแบบของ CD-ROM Multimedia
เป็ นสื่ อในการเผยแพร่ ความรู ้จดั ทําข้อมูลให้สามารถ
สื บค้นผ่าน Intranet/Internet ได้โดยผ่าน Web Site ของ
มหาวิทยาลัย

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๕

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖
การจัดองค์ กรแห่ งการเรียนรู้ และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ : บุคลากรมีความรู ้และความชํานาญมากยิง่ ขึ้น และเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ และมาตรการ :
กลยุทธ์
๑. ส่ งเสริ มการสร้างองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู ้

๑.๑
๑.๒
๑.๓

มาตรการ
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้ภายในหน่วยงาน
มี Web Site เผยแพร่ องค์ความรู ้
มีระบบและกลไกในการบริ หารทรัพยากรบุคคล

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๖

ดัชนีชี้วดั และค่ าเป้าหมาย ตามแผนยุทธ์ ศาสตร์ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑
เป็ นศูนย์ กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บํารุงรักษาและให้ บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ ในการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นระบบและช่ วยในกิจกรรมการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ ๑ เป็ นศูนย์ รวมทรัพยากรสารสนเทศเพือ่ การศึกษาค้ นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้ องถิน่

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้
๑. ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(สกอ. ๕.๑)
๒. กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ. ๕.๒)
๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
(สกอ.๗.๓)
๔. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
๕. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(สกอ. ๙.๑)
๖. ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (กพร. ๘)

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้/ค่ าเป้าหมาย
เป้าหมาย ๕๕
เป้าหมาย ๕๖
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๗
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๘
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๙
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒
เป็ นศูนย์ กลางการศึกษา ค้ นคว้ า วิจัยและพัฒนาด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์ ๒ เป็ นศูนย์ กลางการศึกษา ค้ นคว้ า วิจัยและแหล่งการเรียนรู้ ด้านสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
รวมถึงการให้ บริการด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยได้ ครอบคลุม ครบถ้ วน และมีคุณภาพ

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้
๑. ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(สกอ. ๕.๑)
๒. กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ. ๕.๒)
๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
(สกอ.๗.๓)
๔. ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ. ๗.๔)
๕. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(สกอ. ๙.๑)

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้/ค่ าเป้าหมาย
เป้าหมาย ๕๕
เป้าหมาย ๕๖
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๗
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๘
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๙
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๘

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้
๗. ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (กพร. ๘)

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้/ค่ าเป้าหมาย
เป้าหมาย ๕๕
เป้าหมาย ๕๖
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป้าหมาย ๕๗
ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๕๘
ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๕๙
ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓
เป็ นศูนย์ กลางแห่ งการเรียนรู้บริการวิชาการด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา
คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น
เป้าประสงค์ ๓ พัฒนาความรู้ความสามารถด้ านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้ มีมาตรฐานทีส่ ู งขึน้

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้
๑. ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(สกอ. ๕.๑)
๒. กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ. ๕.๒)
๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารและการตัดสิ นใจ
(สกอ.๗.๓)
๔. ระบบบริ หารความเสี่ ยง (สกอ. ๗.๔)
๕. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(สกอ. ๙.๑)

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้/ค่ าเป้าหมาย
เป้าหมาย ๕๕
เป้าหมาย ๕๖
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๗
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๘
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๙
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๐

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้
๗. ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (กพร. ๘)

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้/ค่ าเป้าหมาย
เป้าหมาย ๕๕
เป้าหมาย ๕๖
ระดับ ๔
ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๐

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป้าหมาย ๕๗
ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๕๘
ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

เป้าหมาย ๕๙
ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๑

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๔
เป็ นศูนย์ กลางในการถ่ ายทอดวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ พัฒนาท้ องถิ่นและสั งคม
เป้าประสงค์ ๔ เพิม่ ศักยภาพในการถ่ ายทอดวิชาการความรู้ และพัฒนาด้ วยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ทันสมัย

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้
๑. ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(สกอ. ๕.๑)
๒. กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ. ๕.๒)
๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(สกอ. ๙.๑)
๕. ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (กพร. ๘)

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้/ค่ าเป้าหมาย
เป้าหมาย ๕๕
เป้าหมาย ๕๖
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๗
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๘
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๙
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๕
ส่ งเสริม สนับสนุนให้ มีการนําสื่ อคอมพิวเตอร์ เข้ ามาใช้ ในการบริหารจัดการข้ อมูลด้ านศิลปวัฒนธรรม และข้ อมูลท้ องถิ่น
เพือ่ ส่ งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ สืบต่ อไป
เป้าประสงค์ ๕ จัดหา จัดเก็บ รวบรวมหลักฐานข้ อมูลเกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีและข้ อมูลท้ องถิ่นของจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี และชัยนาท

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้
๑. ระบบและกลไกการบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
(สกอ. ๕.๑)
๒. กระบวนการบริ การทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม (สกอ. ๕.๒)
๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑)
๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(สกอ. ๙.๑)
๕. ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (กพร. ๘)

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้/ค่ าเป้าหมาย
เป้าหมาย ๕๕
เป้าหมาย ๕๖
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)
ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๗
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๘
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๙
ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๔ (๔ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๕ (๕ ข้อ)

ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๗ ข้อ)
ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๖
การจัดองค์ กรแห่ งการเรียนรู้และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป้าประสงค์ ๖ บุคลากรมีความรู้ และความชํานาญมากยิง่ ขึน้ และเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้
๑. มีกระบวนการพัฒนาแผน (สกอ ๑.๑)
๒. ภาวะผูน้ าํ ของสภาสถาบันและผูบ้ ริ หารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ. ๗.๑)
๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
(สกอ. ๙.๑)
๔. ระดับความสําเร็ จของการพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการภาครัฐ (กพร. ๘)

ตัวชี้วดั /ตัวบ่ งชี้/ค่ าเป้าหมาย
เป้าหมาย ๕๕
เป้าหมาย ๕๖
ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๖ ข้อ)
ระดับ ๔ (๖ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๗
ระดับ ๕ (๘ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๘
ระดับ ๕ (๘ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)

เป้าหมาย ๕๙
ระดับ ๕ (๘ ข้อ)
ระดับ ๕ (๗ ข้อ)

ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๔ (๗ ข้อ)

ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๕ (๙ ข้อ)

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๔
ร้อยละ ๙๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

ระดับ ๕
ร้อยละ ๑๐๐

สํานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๔

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT)

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีการบริ หารภายในองค์กรอย่างมีระบบ มีฝ่ายที่รับผิดชอบชัดเจน
๒. มีบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ น
คอมพิวเตอร์ให้กบั บุคลากรในภูมิภาคนี้
๓. มีความพร้อมในการให้บริ การคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
๔. มีความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ใช้ในงานบริ หาร ให้กบั
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ หรื อเอกชนทัว่ ไป
๕. มีความพร้อมในการจัดอบรม สัมมนา ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
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จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ความไม่เข้าใจการนํา IT เข้ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. การจัดสรรงบประมาณด้าน IT ของมหาวิทยาลัย ที่ยงั ไม่ชดั เจน โดยเฉพาะ
ระบบ MIS
๓. สถานที่ไม่เหมาะสม และยังไม่มีอาคารดําเนินงานที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อ
รองรับงานตามภารกิจ

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๕

ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
๑. มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนการดําเนินงานต่อเนื่องทุกปี โดยถือนโยบาย
หลักของมหาวิทยาลัย ที่จะทําให้สาํ นักวิทยบริ การฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบสนับสนุนด้าน
งานบริ หาร บริ การวิชาการ
๒. ใช้ IT เป็ นกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ให้เป็ นที่ยอมรับในสังคม
๓. เป็ นหน่วยงานอิสระที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต สามารถเพิ่มศักยภาพ แสวงหารายได้ให้
มหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิ ทธิผล
๔. เป็ นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะรองรับการบริ หารงาน แบบบูรณาการของ
จังหวัดทั้งทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่ทนั สมัย
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อุปสรรค (Threats)
๑. มีหน่วยงานอื่นทั้งรัฐและเอกชนที่นาํ IT มาเป็ นจุดขาย เพื่อชิงความได้เปรี ยบ
ทางการศึกษา
๒. มีหน่วยงานเอกชนให้บริ การอินเทอร์เน็ต และจัดอบรมคอมพิวเตอร์
๓. สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มนั่ คงจะมีผลกระทบต่อการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ
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แนวทางการทบทวนนโยบายการบริหารและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ การดําเนินงานของสํ านักวิทยบริการฯ มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ : ด้านการพัฒนากําลังคนด้าน ICT และทรัพยากรสารสนเทศ ให้มีความสามารถใน
การสร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู ้เท่าทัน
๑) การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT Professional)
๒) การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสื่ อสาร
๓) การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา
๔) การพัฒนาทักษะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับบุคคลทัว่ ไป
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ : การบริ หารจัดการระบบ ICT และทรัพยากรสารสนเทศ
๑) ปรับปรุ งโครงสร้างการบริ หารและการจัดการ ICT
๒) ปรับปรุ งกระบวนการจัดทํา/เสนองบประมาณ และกระบวนการพิจารณาจัดสรรงบ
ประมารด้าน ICT
๓) พัฒนา และ/หรื อปรับปรุ งข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกลไกการบังคับใช้
กฎระเบียบ เพื่อให้เอื้อต่อการใช้ ICT
๔) ปรับปรุ งระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หาร และฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย
๕) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศอย่างเหมาะสมและพอเพียง
๖) พัฒนาสื่ อผสมที่หลากหลาย
๗) พัฒนาระบบ e-Library อย่างต่อเนื่องและทันสมัย
๘) ส่ งเสริ มการสื บค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
๑) การปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ให้มีความสะดวก รวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิภาพ
๒) ส่ งเสริ มให้มีการแบ่งปันทรัพยากรด้านไอทีอย่างเอื้ออาทร
๓) การใช้ทรัพยากรด้านไอทีที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริ หารและการบริ การของมหาวิทยาลัย
๑) ส่ งเสริ มการใช้ไอทีแก่ผใู ้ ช้ในทุกระดับ
๒) พัฒนาระบบ e-MIS อย่างเต็มรู ปแบบ
๓) ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนในระบบ e-Learning
๔) การให้บริ การฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์ สําหรับบุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอก
๕) การให้บริ การห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และห้องอบรมสัมมนา
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๖) การให้บริ การห้องประมูลอิเล็กทรอนิกส์
๗) การจัดกิจกรรมเสริ มสร้างไอทีสู่ ชุมชน
๘) การเป็ นที่ปรึ กษาด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครื อข่ายสารสนเทศให้กบั
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ : การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน
๑) จัดให้มีการเชื่อมโยงด้านเครื อข่ายข้อมูลเพื่อการบริ การ ระหว่างหน่วยงาน
๒) จัดให้มีการให้บริ การข้อมูลแบบเบ็ดเสร็ จ ณ จุดเดียว
๓) การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง CIO ภาครัฐ
๔) การสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือด้าน ICT ระหว่างองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
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