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แผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส ำนั กวิทยบริ กำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ มหำวิทยำลั ยรำชภัฏ นครสวรรค์ ได้กำหนดปรัช ญำ
ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้

ปรัชญา
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย และบริกำรชุมชน

ปณิธาน
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรระดับมำตรฐำนสำกล และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อกำรเป็นมหำวิทยำลัย e-University

วิสัยทัศน์
มุ่งสู่กำรเป็น Smart University และควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล

พันธกิจ
1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัย
2. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย
3. พัฒนำกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์
5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษำ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) และควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0
เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน

นโยบายเชิงกลยุทธ์
1. ด้านวิทยบริการ
 พัฒนำบริกำรสำรสนเทศสู่ศูนย์กำรเรียนรู้ (Center of Learning)
 พัฒนำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Center) แบบบูรณำกำร
 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำรผลิตนวัตกรรมกำรศึกษำที่สำมำรถ
แข่งขันได้ในระดับภูมิภำค/สำกล
 ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจัดห้องสมุดมีชีวิต และหอจดหมำยเหตุ
 สร้ำงควำมร่วมมือเครือข่ำยสำรสนเทศ
2. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
 ส่งเสริมและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้
มีศักยภำพ สำมำรถรองรับภำรกิจ ทั้งทำงด้ำนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอน และ
กำรวิจัย
 ส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อให้ กำรดำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลั ย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

-3 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศภำยใน
มหำวิ ท ยำลั ย อย่ ำ งเหมำะสมและมี ก ำรใช้ ท รั พ ยำกรร่ ว มกั น อย่ ำ งคุ้ ม ค่ ำ และมี
ประสิทธิภำพ
 ส่ ง เสริ ม บริ ก ำรกำรใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ และเครื อ ข่ ำ ยของหน่ ว ยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย
 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้
 สร้ำงโอกำสในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถและยกระดับ มำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
 พัฒนำบริ กำรเครือข่ำยไร้สำย (Wireless Campus) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่กำร
ให้บริกำร
 ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยร่วมกับองค์กรภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน
3. ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิตให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นำระบบบริ ห ำร และโครงสร้ ำงขององค์กรให้ มีป ระสิ ทธิ ภ ำพ
สำมำรถใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคุณภำพและมีควำมเหมำะสมในกำร
ดำเนินงำนตำมพันธกิจ
 พัฒนำระบบและกลไกเพื่อให้กำรบริหำรและจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดย
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมำะสม
 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้ระบบธรรมำภิบำล ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรประกันคุณภำพ
 พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge
Management) และกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
 พัฒนำองค์กรสู่องค์กรที่มีกำรปฏิบัติงำนดีเด่น (Best Practice)
 แสวงหำควำมร่ ว มมื อกั บองค์ กรภำครั ฐ และเอกชนเพื่อ กำรพั ฒ นำศั กยภำพของ
องค์กร

-45. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร โดยสนับสนุนกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม ศึกษำดูงำน
และพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำน
 ส่งเสริ มและสนั บสนุนกำรพัฒ นำทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมสุข
 สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรผู้ทำหน้ำที่กำกับดูแ ลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี
 ส่ งเสริ มและพัฒ นำศั กยภำพของบุคลำกรในกำรบริกำรและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำ น
เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของสังคม
6. ด้านการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสร้ำงสรรค์สังคมแห่งกำร
เรียนรู้
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
7. ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรผสมผสำนกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรมเข้ำกับภำรกิจ
ด้ำนอื่น ๆ
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมที่สำมำรถปลูกฝังให้บุคลำกร นักศึกษำ
และบุคคลภำยนอกตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมไทย
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รายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับ
องค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
เครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
มาตรการ
1. จัดหำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 1.1 จัดหำงบประมำณสนับสนุนเครือข่ำยและ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ ใช้ บ ริ ห ำรจั ด กำรได้ อ ย่ ำ ง
คอมพิวเตอร์
เหมำะสมและคุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัดหน่วยงำนเพื่อ
ดูแลและบำรุงรักษำ
2. จัดหำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง จัดสรรและ 2.1 จัดหำงบประมำณสนับสนุน ระบบอินเทอร์เน็ต
ใช้เครือข่ำย หรือขยำยจุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้
ควำมเร็วสูง
สำยให้ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่วทั้งมหำวิทยำลัย
3. เป็นที่ปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย
ตัวชี้วัด
1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร

-7ค่าเป้าหมาย
1. หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ สำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตได้
2. สำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ 95% ต่อปี
3. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอยู่ในระดับดี
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เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี สารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ประกอบกำรเรียนกำรสอน และ
กำรวิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป โดยใช้ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำ
คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะกำรใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มาตรการ
1.1 จัดหำฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศที่สนับสนุน
กำรศึกษำ กำรค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และกำรวิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำร
อบรมในปัจจุบัน
2.1 จัดหลักสูตรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้

ตัวชี้วัด
1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับฝึกกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

-9ค่าเป้าหมาย
1. จัดโครงกำร/กิจกรรม อบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่น้อยกว่ำ
2 หลักสูตร/ปีงบประมำณ
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อยู่ในระดับดี
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หลังกำรอบรมเพิ่มขึ้น

-10ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อกำรศึกษำ
ค้นคว้ำ วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
3. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
สำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก
4. จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน

มาตรการ
1.1 จัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนในกำรจัดซื้อทรัพยำกร
สำรสนเทศ
2.1 จัดหำงบประมำณเพื่อจัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรค้นคว้ำ
ข้อมูล
3.1 จัดหำงบประมำณเพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำในงำนควำมร่วมเครือข่ำยสำรสนเทศ
4.1 จัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนในกำรจัดหำซอฟต์แวร์

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
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัยสำหรับ กำร
บริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
1. พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบเข้ำด้วยกัน
2. พัฒนำหรือจัดหำซอฟต์แวร์เพื่อกำร
ให้บริกำร และส่งเสริมกำรนำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย เพื่อให้
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอกได้รับข้อมูลข่ำวสำร
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
3. จัดหำ ปรับปรุง ดูแลรักษำ ระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูล (Database
Management System) และพัฒนำ
ฐำนข้อมูล (Database) เพื่อรองรับกำร
บริหำรจัดกำรในระดับหน่วยงำนและ
มหำวิทยำลัย
4. จัดให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร
ผู้ดูแลระบบ

มาตรการ
1.1 พัฒนำระบบเบื้องหลัง เพื่อให้บริกำรฐำนข้อมูลกลำงที่
สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ
ภำยในมหำวิทยำลัย
2.1 จัดหำงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่
จำเป็นต้องใช้งำนอย่ำงเร่งด่วน หรือกำรพัฒนำระบบ
ขึ้นมำเพื่อสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร

3.1 จัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนในกำรจัดซื้อระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูลที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล รวมไปถึงกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
สำรองข้อมูลและ บำรุงรักษำ สำหรับบุคลำกรที่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้อง
4.1 ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในสำยงำน
เพิ่มมำกขึ้น โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงกำรสร้ำง
ทัศนคติที่ดี ในกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

-12ตัวชี้วัด
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

-13ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
1. จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม

1.1

1.2

1.3

1.4

มาตรการ
พัฒนำระบบเบื้องหลัง เพื่อให้บริกำรฐำนข้อมูลกลำง
ที่สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันในกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศภำยในมหำวิทยำลัย
จัดหำงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่
จำเป็นต้องใช้งำนอย่ำงเร่งด่วน หรือกำรพัฒนำระบบ
ขึ้นมำเพื่อสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน และกำร
ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
จัดหำงบประมำณเพื่อสนับสนุนในกำรจัดซื้อระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูลที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล รวมไปถึงกำรกำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรสำรองข้อมูลและ บำรุงรักษำ สำหรับบุคลำกรที่มี
หน้ำที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในสำย
งำนเพิ่มมำกขึ้น โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน รวมถึง
กำรสร้ำงทัศนคติที่ดี ในกำรพัฒนำตนเองด้วยกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต

ตัวชี้วัด
จำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ค่าเป้าหมาย
1. มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร/ปีงบประมำณ
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับดี

-14ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ :
มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได้
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
1. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมที่มีควำม
หลำกหลำย และตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป เพื่อ
นำไปสู่กำรแสวงหำรำยได้
2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรกำรฝึกอบรม
ร่วมกับหน่วยงำนระดับชำติ

1.1

1.2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

มาตรการ
เปิดหลักสูตรที่ส่งเสริมวิชำกำร และพัฒนำทักษะ ด้ำน
ต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกำร และ
บุคคลภำยนอก
สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรที่เรำมีกำร
ฝึกอบรม
จัดบริกำรและส่งเสริมวิชำกำร เพื่อนำไปเผยแพร่ มุ่งสู่
กำรประยุกต์ใช้จริง
จัดทำระบบสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม
มีศูนย์กำรเรียนรู้ที่เกี่ยวกับด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรวิชำกำร
สนับสนุนให้หน่วยงำนมีศักยภำพเป็นศูนย์กลำงกำร
ฝึกอบรมและศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ ให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำร
พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

-15ตัวชี้วัด
1. มีหลักสูตรอบรมสำหรับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ในแต่ละหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย
1. มีจำนวนหลักสูตรอบรม ไม่น้อยกว่ำ 5 หลักสูตร/ปีงบประมำณ
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี

-16ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ :
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์และมาตรการ :
กลยุทธ์
1. บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึด
หลักธรรมำภิบำล

1.1
1.2

2. มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำน
ตำมมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ
(ISO 9001:2015)

2.1
2.2
2.3

มาตรการ
ผู้บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนระบบ
มำตรฐำนสำกล
นำผลกำรประเมินมำปรับปรุง/พัฒนำกำรบริหำรงำน
ภำยในองค์กร
นำผลกำรประเมินมำปรับปรุง/พัฒนำกำรบริหำรงำน
ภำยในองค์กร
มีคณะกรรมกำรตรวจติดตำมระบบบริหำรงำน
คุณภำพมำตรฐำน
มีกำรนำผลกำรบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนมำ
ปรับปรุง/พัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015
ค่าเป้าหมาย
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอยู่ในระดับดี
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำรอยู่ในระดับดี
3. ผ่ำนกำรตรวจติดตำมประเมิน ตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015

-17ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
1. จัดหำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำย
หน่วยงำน
10
10
10
10
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ ใช้
อินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ต
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสมและ
ภำยในมหำวิทยำลัยฯ
สำรสนเทศ
คุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัดหน่วยงำนเพื่อดูแล
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
และบำรุงรักษำ
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. จัดหำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง 2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ร้อยละ
90
95
95
95
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
จัดสรรและใช้เครือข่ำย หรือขยำยจุด
ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
ให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยให้
เครือข่ำย
สำรสนเทศ
ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่วทั้ง
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
มหำวิทยำลัย
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

-18ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
3. เป็นที่ปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ร้อยละ
80
85
90
95
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
ระบบเครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
ภำยในมหำวิทยำลัย
สำรสนเทศ
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

-19ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหำ 1. จำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำร
โครงกำร
10
12
14
16
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
ควำมรู้ประกอบกำรเรียนกำรสอน และ
ฝึกอบรมและจำนวนผู้เข้ำรับ
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
กำรวิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์
กำรอบรมในด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคล
สำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยี
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
ทั่วไป โดยใช้ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศ
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำ
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับฝึก
ร้อยละ
80
85
90
95
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย
กำรอบรมด้ำนทรัพยำกร
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะกำรใช้งำน
สำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำรสนเทศ
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3. เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้
ร้อยละ
80
85
90
95
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรใช้
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
ทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำน
สำรสนเทศ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

-20ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่
1. จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ
งบประมำณ 100,000 150,000 160,000 170,000
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ
และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(บำท)
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
ค้นคว้ำ วิจัย
เพียงพอต่อกำรให้บริกำร
สำรสนเทศ
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
2. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
เพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย
3. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลีย่ น
2. จำนวนผู้เข้ำสืบค้นฐำนข้อมูล
จำนวน
12
14
16
18
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
เทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำน
ออนไลน์
ฐำนข้อมูล
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
ภำยนอก
สำรสนเทศ
4. จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนกำร
2. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
ปฏิบัติงำน
3. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้อง
ร้อยละ
80
85
90
95
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

-21ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคล
ทั่วไป
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ผู้รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่
4. กำรเข้ำร่วมเครือข่ำย
ครั้ง/ปี
3
3
3
3
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ
แลกเปลีย่ นเทคโนโลยี
บริกำรฯ ฝ่ำยบริหำร
ค้นคว้ำ วิจัย
สำรสนเทศกับหน่วยงำน
2. หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ภำยนอก
เพื่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจยั
3. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลีย่ นเทคโนโลยี
สำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก
5. มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อ
ร้อยละ
85
95
95
95
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนกำร
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำร
สำรสนเทศ
ปฏิบัติงำน
2. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

-22ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย สำหรับกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2561
2562
2563
2564
1. พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถ
1. ลดควำมซ้ำซ้อน เพิ่มควำม
ร้อยละ
80
90
95
95
1.
เชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบเข้ำด้วยกัน
ถูกต้องของข้อมูล และควำม
2. พัฒนำหรือจัดหำซอฟต์แวร์เพื่อกำร
รวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ให้บริกำร และส่งเสริมกำรนำสื่อ
2.
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย
เพื่อให้นักศึกษำ คณำจำรย์
3.
บุคลำกร และบุคคลภำยนอกได้รบั
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว
2. มีระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Data
ร้อยละ
80
90
95
95
1.
Base Management System)
ที่ทันสมัย รองรับต่อควำม
ต้องกำรใช้งำน ระบบฐำนข้อมูลมี
2.
เสถียรภำพและควำมปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

-23ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย สำหรับกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2561
2562
2563
2564
3. จัดหำ ปรับปรุง ดูแลรักษำ ระบบ
3. จำนวนระบบสำรสนเทศที่
จำนวนระบบ
2
3
3
3
1.
จัดกำรฐำนข้อมูล (Database
พัฒนำขึ้นใหม่หรือกำรปรับปรุง
Management System) และ
ให้ดีขึ้น เพื่อกำรบริหำรและกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล (Database) เพื่อ
ให้บริกำรต่ำงๆ
2.
รองรับกำรบริหำรจัดกำรในระดับ
หน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
4. จัดให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร 4. มีกำรส่งเสริมให้บคุ ลำกร ผู้ดูแล
ครั้ง/ปี
2
3
3
3
1.
ผู้ดูแลระบบ
ระบบ มีทักษะและควำมเข้ำใจใน
กำรบริหำรจัดกำรระบบที่
พัฒนำขึ้น
2.

ผู้รับผิดชอบ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ
รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
3. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
กลยุทธ์
จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคม

โครงกำร/
กิจกรรม

2561
10

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
12
12

2564
14

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

-25ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได้
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2561
2562
2563
2564
1. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมที่
1. มีหลักสูตรอบรมสำหรับ
จำนวน
4
4
5
5
หลำกหลำย และตอบสนอง
นักศึกษำ บุคลำกรของ
ควำมต้องกำรของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป เพื่อนำไปสู่กำร
แสวงหำรำยได้
2.

ส่งเสริมให้มีหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงำน
ระดับชำติ

3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

ร้อยละ

80

85

90

95

ผู้รับผิดชอบ
1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ
2. หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร

1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทย
บริกำรฯ ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2. หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
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มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึดหลัก
ธรรมำภิบำล

1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกร
ต่อผู้บริหำร

ร้อยละ

2. มีกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ดำเนินงำนตำมมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ (ISO
9001:2015)

3. กำรรักษำระดับระบบ
บริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน
ISO 9001:2015

2561
80

ค่าเป้าหมาย
2562
2563
85
90

2564
95

ผู้รับผิดชอบ
1.รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
ฝ่ำยบริหำร
2.รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
ฝ่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ
3.รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร

ได้รับกำร
ได้รับกำร ได้รับกำร ได้รับกำร ได้รับกำร 1. รองผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำร
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
รับรอง
ฝ่ำยบริหำร
มำตรฐำน มำตรฐำน มำตรฐำน มำตรฐำน มำตรฐำน 2. หัวหน้ำสำนักงำนผู้อำนวยกำร
ISO
ISO
ISO
ISO
ISO
9001:2015 9001:2015 9001:2015 9001:2015 9001:2015
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

1.
2.
3.
4.
5.

จุดแข็ง
(Strengths)
มีกำรบริหำรภำยในองค์กรอย่ำงมีระบบ มีฝ่ำยที่รับผิดชอบชัดเจน
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และพร้อมที่จะถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำน
คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลำกรในภูมิภำคนี้
มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อให้ใช้ในงำนบริหำร ให้กับ
มหำวิทยำลัยฯ และหน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชนทั่วไป
มีควำมพร้อมในกำรจัดอบรม สัมมนำ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

1.
2.
3.
4.

จุดอ่อน
(Weaknesses)
ควำมไม่เข้ำใจกำรนำ IT เข้ำมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
กำรจัดสรรงบประมำณด้ำน IT ของมหำวิทยำลัยฯ ที่ยังไม่ชัดเจน โดยเฉพำะ
ระบบ MIS
สถำนที่ไม่เหมำะสม และยังไม่มีอำคำรดำเนินงำนที่ได้มำตรฐำนสำกลเพื่อ
รองรับงำนตำมภำรกิจ
ควำมไม่นิ่งของบุคลำกร ซึ่งมีสถิติกำรหมุนเวียนลำออกเป็นประจำ
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1.

2.
3.

4.

โอกาส
(Opportunity)
มหำวิทยำลัยฯ ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินงำนต่อเนื่องทุกปี โดยถือนโยบำย
หลักของมหำวิทยำลัยฯ ที่จะทำให้สำนักวิทยบริกำรฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
สนับสนุนด้ำนงำนบริหำร และบริกำรวิชำกำร
ใช้ IT เป็นกลยุทธ์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
เป็นหน่วยงำนอิสระที่มีควำมพร้อมทำงด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต/อินทรำเน็ต สำมำรถเพิ่มศักยภำพ แสวงหำรำยได้ให้
มหำวิทยำลัยฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิผล
เป็นหน่วยงำนที่มีควำมพร้อมที่จะรองรับกำรบริหำรงำน แบบบูรณำกำรของ
จังหวัดทั้งทำงด้ำนอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์ และศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย

อุปสรรค
(Threats)
1. มีหน่วยงำนอื่นทั้งรัฐและเอกชนที่นำ IT มำเป็นจุดขำย เพื่อชิงควำม
ได้เปรียบทำงกำรศึกษำ
2. มีหน่วยงำนเอกชนให้บริกำรอินเทอร์เน็ต และจัดอบรมคอมพิวเตอร์
3. สภำวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงจะมีผลกระทบต่อกำรสนับสนุนทำงด้ำน
งบประมำณ
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ ตำมเป้ำหมำยที่กำหนดนั้น สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดให้ทุกกลุ่มงำนได้ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอน ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรนำ
แผนไปปฏิบัติและกำรประเมินผล โดยจัดให้มีกำรจัดทำรำยงำนประจำปี ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
งำนของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
องค์ประกอบสาคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
1. กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน
2. กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้
3. กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำร/กิจกรรม ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4. รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

-30กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการ
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรดำเนินโครงกำร ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ดำเนินกำรตำมกระบวนกำรและขั้นตอนต่ำง ๆ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนการ

การดาเนินงาน
 ตรวจสอบรำยละเอียดกำรอนุมัติให้ดำเนินโครงกำร

ตรวจสอบอนุมัติโครงกำร รวมถึง
เป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร

 ตรวจสอบเป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร
 จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร (Project Schedule)

จัดทำแผนปฏิบัติกำรโครงกำร
และแผนงบประมำณโครงกำร

ติดตำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำร
และแผนงบประมำณ

แผนงบประมำณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกัน
 ใช้เป็นแผนอ้ำงอิงในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ
โครงกำรและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ
 ติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรและแผน
งบประมำณ โดยเปรียบเทียบกับผลที่ดำเนินกำรได้จริง
ณ เวลำปัจจุบัน
 วิเครำะห์ควำมเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมำณ

ปรับเปลีย่ นแผนปฏิบัติกำร แผน
งบประมำณ และระยะเวลำดำเนินงำน

ติดตำมปัญหำและอุปสรรค
ตลอดจนวิธีกำรแก้ไขปัญหำ

คุณภำพ และระยะเวลำ
 พิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร แผนงบประมำณ
และระยะเวลำดำเนินงำน เพื่อให้โครงกำรจะบรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนด
 ประมวลผลปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินโครงกำร
• บุคลำกร (Man)
• กำรบริหำรจัดกำร (Management)
• วัตถุดบิ /อุปกรณ์ (Material)
• งบประมำณ (Money)
• เทคโนโลยี (Technology)
• สภำวะแวดล้อม (Environment)
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การรายงานผลการดาเนินการการปฏิบัติราชการ
ในกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องจัดทำ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินจำกหน่วยงำนที่มำ
ประเมินทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก ดังนี้
1. กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรปฏิบัติกำร และแผนงบประมำณ
2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบภำยใน โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบภำยใน ที่สภำ
มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
3. รำยงำนประเมินผลประสิทธิภำพ และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและประเมินหัวหน้ำ
หน่วยงำนคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
4. รำยงำนประเมินตนเองตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเพื่อ
รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยนอกของสำนักงำน ก.พ.ร.
5. กำรรำยงำนประเมินตนเองในกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง
เพื่อรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยนอก ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

*****************************
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ภาคผนวก
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คำสั่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่ ๖๒/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
______________________________________________________________

เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด ทำแผนยุ ท ธศำสตร์ ป ระจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ด ำเนิ น ไปด้ ว ยดี
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และบรรลุ ต ำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรเพื่อจัดทำแผนยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ นำยพงษ์ศักดิ์
ศิริโสม
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
กรรมกำร
๑.๓ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ อนุกูลธนำกร
กรรมกำร
๑.๔ นำยภูริพัศ เหมือนทอง
กรรมกำร
๑.๕ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ ศิริโสม
กรรมกำร
๑.๖ นำยชยันต์ นันทวงศ์
กรรมกำร
๑.๗ นำยดนุวัศ อิสรำนนทกุล
กรรมกำร
๑.๘ นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๑.๙ นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
หน้าที่
๑. ดำเนินนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๔ ของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒. ชี้แจงทำควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจำเป็นของกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔
๓. กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของแผนยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๔
๔. จัดหำงบประมำณให้เพียงพอกับกำรดำเนินงำน
๒. คณะกรรมการดาเนินงาน
๒.๑ นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง
ประธำนคณะกรรมกำร
๒.๒ ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ปัทมนันท์ อิสรำนนทกุล รองประธำนกรรมกำร

-34๒.๓ นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย
๒.๔ นำงสำวนิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร
๒.๕ นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย
๒.๖ นำงสำวปรียพัศ พัฒนะสุธำดล
๒.๗ นำยสุภรัตน์ กรุดฉ่ำ
๒.๘ นำงสำวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์
๒.๙ นำยกษิดิศ ประมวลกมล
๒.๑๐ นำงสำวบุสดี หมื่นขัน
๒.๑๑ นำงสำวกัญญำ สิงหบุตร
๒.๑๒ นำงสำวณัฐชนันท์ สนธิรักษ์
๒.๑๓ นำงสำวกำญจนำ อยู่ประยงค์
๒.๑๔ นำงสำววรรณี คณฑำ
๒.๑๕ นำงสำวฉัตรดำว ชำติเชื้อ
๒.๑๖ นำงสำวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ
๒.๑๗ นำงสำวภคมน เด่นประเสริฐ
๒.๑๘ นำงสำวสุภัคตรำ พรมสีนอง
๒.๑๙ นำยพิเชษฐ อยู่เย็น
๒.๒๐ นำยวีระศักดิ์ ศรีผง
๒.๒๑ นำงสำวรุ่งนภำ สำจิตร
๒.๒๒ นำงสำวไพรสุดำ ปำนพรม
๒.๒๓ นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร
๒.๒๔ นำงอัญชลีพร แก้ววงษำ
๒.๒๕ นำงดวงพร สีระวัตร
๒.๒๖ นำงสำวกุลดำ สวนสลำ
๒.๒๗ นำยนภดล แข็งกำรนำ
๒.๒๘ นำยวิชชำกร คูหำทอง
๒.๒๙ นำยศักดิ์ดำ จตุพร
๒.๓๐ นำยสุมนฒ์ จิรพัฒนพร
๒.๓๑ นำงสำวกชกร พิเดช
๒.๓๒ นำยสุวิศำล ทับแสง
๒.๓๓ นำยวิทยำ สีระวัตร
๒.๓๔ นำยปิยพนธ์ ปั้นนำค
๒.๓๕ นำยอำดัม จิกิตศิลปิน

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

-35๒.๓๖ นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย
๒.๓๗ นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์
๒.๓๘ นำงสำวสุณิสำ อ่อนฉ่ำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

หน้าที่
๑.
๒.
๓.
๔.

ศึกษำและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
ดำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำย
ประสำนคณะกรรมกำรให้ควำมร่วมมือเมื่อจำเป็น
เก็บรวบรวมเอกสำร ข้อมูล และจัดทำแผนยุทธศำสตร์ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔

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

(นำยพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม)
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

