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ผูอ้าํนวยการรสาํนกัวิทยบริริการและเทคคโนโลยสีารสสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชชภฏันครสวรรรค ์

   (นายประยทุทธ   สุระเสนา)  

 



สารบัญ 

          หน้า 

วิสยัทศัน ์          ๑ 
พนัธกิจ           ๑ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์         ๑ 
เป้าประสงคห์ลกัเชิงยทุธศาสตร์        ๒ 
ความเช่ือมโยงระหวา่งวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ประเดน็ยทุธศาสตร์    ๓ 
และเป้าประสงคห์ลกัเชิงยทุธศาสตร์ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๑         ๕ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๒         ๙ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๓         ๑๔ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๔         ๑๘ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๕         ๒๑ 
ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี ๖         ๒๕ 
แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)      ๒๘ 



 
 

 

 
ปรัชญา 

เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ในการพฒันาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั  เพื่อการ
พฒันามหาวิทยาลยั และบริการชุมชน 

 
วสัิยทศัน์ 

ส่งเสริมศกัยภาพของมหาวิทยาลยัใหเ้ขม้แขง็  พฒันาทรัพยากรใหล้ํ้าหนา้  สนบัสนุนบุคลากรใหล้ํ้า
สมัย   นําไอทีให้ลํ้ า เวลา   มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ  แบบเบ็ดเสร็จ   และมุ่งเน้นสู่ระบบ
มาตรฐานสากล 
  

พนัธกจิ   
๑. พฒันาศกัยภาพดา้นงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นกัศึกษา   

บุคลากร  และชุมชน 
๒.  พฒันาระบบสารสนเทศ  เพื่อดาํเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยัฯ  

 ๓.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลยัฯ 

๔.  ใหบ้ริการวิชาการดา้นทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่สงัคม   
๕.  ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผูใ้ชบ้ริการของมหาวิทยาลยัฯ  
๖.   ส่งเสริมสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์  

 ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์   
๑. เป็นศูนยก์ลางในการจดัหา  จดัเกบ็  รวบรวม  บาํรุงรักษาและใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ทุกรูปแบบโดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบและช่วยในกิจกรรมการเรียน
การสอน 

 ๒. เป็นศูนยก์ลางการศึกษา  คน้ควา้  วิจยั  และพฒันาดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

๓.  เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้  บริการวชิาการดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ปรัชญา  วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  ประเดน็ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์หลกัเชิงยุทธศาสตร์ 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑ 



 

 

แผนปฏิบัตริาชการ ๔  ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

      

       วสิัยทศัน์   :    ส่งเสริมศกัยภาพของมหาวทิยาลยัใหเ้ขม็แขง็ พฒันาทรัพยากรใหล้ ํ้าหนา้  สนบัสนุนบุคลากรใหล้ ํ้าสมยั  นาํไอทีใหล้ ํ้าเวลา  

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ  แบบเบด็เสร็จ  และมุ่งเนน้ระบบมาตรฐานสากล 
  

       พนัธกจิ   
๑.   พฒันาศกัยภาพดา้นงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นกัศึกษา  บุคลากร  และชุมชน 
๒.  พฒันาระบบสารสนเทศ  เพื่อดาํเนินงานตามภารกิจของมหาวทิยาลยัฯ  
๓.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใหค้รอบคลุมทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยัฯ  
๔.  ใหบ้ริการวชิาการดา้นทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่สงัคม   
๕.  ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผูใ้ชบ้ริการของมหาวทิยาลยัฯ  
๖.   ส่งเสริมสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  
๗.  ส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพของนกัศึกษาดา้นความรู้ความสามารถเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์  

     
 
 

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๒๙



 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตวัชี้วดั 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ เจ้าภาพ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

ระดบั
๕ 

ระดบั ๔ นกัศึกษา  คณาจารย ์ 
บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัและสังคม 
ไดร้ับบริการวิชาการและ
สารสนเทศที่มีคุณภาพ  
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ 

ระดบั
๔ 

๑.ศนูยว์ทิยบริการ ระบบและกลไกการบริการทาง
วชิาการแก่สังคม (สกอ.๕.๑) 

๑.เป็นศูนยร์วม
ทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาคน้ควา้
ของนกัศึกษา 
อาจารย ์บุคลากร
ในมหาวทิยาลยั
และประชาชนใน
ทอ้งถิ่น 

ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

๑. ๑. ๑.เป็นศูนยก์ลางใน
การจดัหา จดัเกบ็ 
รวบรวม บาํรุงรักษา
และใหบ้ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบโดยนาํ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการบริหาร
จดัการที่เป็นระบบ
และช่วยในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

( ๔ ขอ้)  
 
 
 
 
 

 
ระดบั ระดบั ๔ ระดบั กระบวนการบริการทางวิชาการให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.๕.๒)  
ระดบั ระดบั ๒. 

๕ ( ๔ ขอ้) ๔ ๕ ๔  
ระดบั ๔ ระดบั ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตดัสินใจ (สกอ.๗.๓) 
ระดบั ระดบั ๓. ระดบั 

(๔ ขอ้) ๔ ๔ ๔  ๔ 
ระดบั ๔ ระดบั

๔ 
ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.๘.๑) 

ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

๔. ระดบั
๕ ส่งเสริมสนบัสนุนการ

ใหน้กัศึกษา คณาจารย ์
บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัและสังคมมี
ทกัษะ ความรู้ 

๑.๑  ( ๖ ขอ้) 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑) 

ระดบั
๔ 

ระดบั
๕ 

ระดบั  
 
 
 

๕. ระดบั
๕ 

ระดบั ๔ 
๔  ( ๗ ขอ้) 

ระดบั ระดบั ระดบั
๔ 

๖. ระดบั ระดบั ๔ ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
(กพร.๘) 

๔ ๕ ๕ (๔ ขอ้) 
 ๑.๒ ใหบ้ริการดา้น

สารสนเทศใหศ้นูย ์ 
วทิยบริการและใน
หอ้งปฏิบตัิการ
คอมพิวเตอร์ตลอดปี
การศึกษาเพื่อใหด้า้น
คอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบคน้ 

๒.ศนูยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๐ 



ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตวัชี้วดั 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ เจ้าภาพ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

         ส่งเสริมใหน้กัศึกษา 
คณาจารย ์และ
บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัสามารถ
คน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติม
ไดจ้ากระบบ
หอ้งสมุดอตัโนมตัิ
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของ
มหาวทิยาลยั ๒๔ 
ชัว่โมง 

๑.๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมใหอ้าจารยม์ี
ทกัษะในการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประโยชน์ในการ
พฒันาการเรียนการ
สอน 

๑.๔ 
 
 
 
 
 
๑.๕ จดัหาทรัพยากร

สารสนเทศที่
หลากหลายในทุก
สาขาวิชา เพื่อ
ใหบ้ริการแก่บุคลารก 

 

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๑ 



ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตวัชี้วดั กลยุทธ์ เจ้าภาพ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

         เพิ่มความเร็วในการ
เชื่อมต่อในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเพื่อการ
ใหบ้ริการที่รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๑.๖ 
 
 
 
 
 

จดัหาสร้าง
สภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสมในการ
ใหบ้ริการวิชาการ
และสารสนเทศแก่
นกัศึกษาและบุคลากร 

๑.๗ 
 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๒



ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตวัชี้วดั กลยุทธ์ เจ้าภาพ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

๒. ระดบั๔ ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ.๕.๑) 

บุคลากรและสังคม
ไดร้ับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่มี
คุณภาพ สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ 

ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

๒. เป็นศนูยก์ลาง
การศึกษา
คน้ควา้วจิยัและ
แหล่งการเรียนรู้
ดา้นสารสนเทศ 
ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นกัศึกษา รวมถึง
การใหบ้ริการดว้ย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่
ทนัสมยัได้
ครอบคลุม
ครบถว้น และมี
คุณภาพ 

๒. เป็นศนูยก์ลาง
การศึกษา คน้ควา้ 
วจิยัและพฒันาดว้ย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. 
( ๔ ขอ้)   

 
 
 
 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.๕.๒) 

ระดบั ระดบั ระดบั ระดบั ๒. ระดบั๔ 
๕ ๔ ๕ ๔  ( ๔ ขอ้) 

ระดบั ระดบั ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตดัสินใจ (สกอ.๗.๓) 

ระดบั ระดบั ๓. ระดบั๔ 
๔ ๔ ๔ ๔  (๔ ขอ้) 

เป็นแหล่งสารสนเทศ
ที่ทนัสมยัและจดัทาํ
เครือข่าย ภายในและ 
ภายนอกมหาวทิยาลยั 
ใหส้ามารถ 

ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

ระบบริหารความเสี่ยง (สกอ.๗.๔) ระดบั
๕ 

ระดบั ๔. ระดบั๔ ๒.๑ 
 ๔  ( ๕ ขอ้)  

 
 
 
 
 
 

ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.๘.๑) 

ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

๕. ระดบั๔ 
 ( ๖ ขอ้) 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายใน (สกอ.๙.๑) 

ระดบั ระดบั ระดบั ๖. ระดบั๔ ระดบั 
สืบคน้ขอ้มูลผา่น
เครือข่าย  Intranet / 
Internet 

๕ ๕ ๔  (๗ ขอ้) ๔ 
ระดบั ระดบั ระดบั

๔ 
๗. ระดบั๔ ระดบั ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(กรพ.๘) 

๕ ๕  
 

(๔ ขอ้) ๔ 
ส่งเสริมใหม้ีการนาํ
เทคโนโลยทีางดา้น
คอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการบริหารและ
การจดัการศึกษา 

๒.๒ 

๑.ศนูย ์ICT 

            
            
            

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๓



ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตวัชี้วดั กลยุทธ์ เจ้าภาพ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ส่งเสริมเครือข่าย
ความร่วมมือดา้น
สารสนเทศระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในสังคม 

๒.๓  

            
            
            
            
            

 
 

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๔



 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตวัชี้วดั 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ เจ้าภาพ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

ระดบั
๕ 

ระดบั๕ มหาวทิยาลยัและ
หน่วยงานภายนอกมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยั 

ระดบั
๔ 

๑. ระดบั
๕ 

๓. พฒันาความรู้
ความสามารถดา้น
วชิาการและ
คอมพิวเตอร์ใหม้ี
มาตรฐานที่สูงขึ้น 

๓. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ.๕.๑) 

ระดบั
๔ 

๓.เป็นศนูยก์ลาง
แห่งการเรียนรู้  
บริการวิชาการดา้น
ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
นกัศึกษา  คณาจารย ์ 
บุคลากร  ใน
มหาวทิยาลยัฯ และ
ประชาชนใน
ทอ้งถิ่น 

( ๔ ขอ้)   
 
 
 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.๕.๒) 

ระดบั ระดบั๕ ระดบั ๒. ระดบั ระดบั 
( ๔ ขอ้) ๔  ๕ ๔ ๕ 
ระดบั๔ และมีประสิทธิภาพ ระดบั ๓. ระดบั ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตดัสินใจ (สกอ.๗.๓) 
ระดบั ระดบั 

(๔ ขอ้) พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อใชใ้น
การบริหารและการ
จดัการทั้งภายในและ 

๔  ๔ ๓.๑ ๔ ๔ 
ระดบั
๔ 

๔. ระดบั
๕ 

 
 
 
 

ระบบริหารความเสี่ยง (สกอ.๗.๔) ระดบั ระดบั
๕ 

ระดบั๔ 
  ๔ ( ๕ ขอ้) 

ระดบั
๔ 

๕. ระดบั
๕ 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.๘.๑) 

ระดบั
๔ 

ระดบั
๕ 

ระดบั๔ 
 ( ๖ ขอ้) ภายนอกมหาวิทยาลยั 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายใน(สกอ.๙.๑) 

การส่งเสริมพฒันา
บุคลากรใหม้ีโอกาส
เรียนรู้เทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั 

ระดบั ๖. ระดบั ๓.๒ ระดบั ระดบั ระดบั๔ 
๔ ๕  

 
 

๔ ๕ (๗ ขอ้)  
ระดบั ระดบั ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(กรพ.๘) 

ระดบั
๔ 

ระดบั ระดบั๔ ๗. 
๔ ๕ ๕ (๔ ขอ้)  

 ส่งเสริมใหม้ีการสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยใีนสถาบนั
ระดบัอุดมศึกษา 

๓.๓ 

๑.ศนูย ์ ICT 

            
            
            

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๕



ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตวัชี้วดั กลยุทธ์ เจ้าภาพ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 
ระดบั๕ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ

แก่สังคม (สกอ.๕.๑) 
ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

มีเทคโนโลยกีารศึกษา
และสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

๑. ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

๔. ๔. เพิ่มศกัยภาพใน
การถ่ายทอด
วชิาการความรู้และ
พฒันาดว้ย
เทคโนโลยทีี่
เหมาะสม  ทนัสมยั 

๔.เป็นศูนยก์ลางใน
การถ่ายทอด
วชิาการ ความรู้ 
และเทคโนโลยขีอง
มหาวทิยาลยัฯ เพื่อ
พฒันาทอ้งถิ่นและ
สังคม 

( ๔ ขอ้)   
 
 
 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.๕.๒) 

ระดบั๕ ระดบั ๒. ระดบั ระดบั ระดบั 
( ๔ ขอ้) ๕  ๕ ๔ ๔ 

ระดบั
๕ 

และพอเพียง ๓. ระดบั
๕ 

ระดบั
๔ 

ระดบั
๔ 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.๘.๑) 

ระดบั๔ 
ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรภายใน
มหาวทิยาลยัในการ
ผลิตสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

 ๔.๑ ( ๖ ขอ้) 
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายใน(สกอ.๙.๑) 

ระดบั ๔. ระดบั ระดบั  
 
 
 

ระดบั ระดบั๔ 
๕  ๕ ๔ ๔ (๗ ขอ้) 

ระดบั ๕. ระดบั ระดบั
๔ 

ระดบั ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(กรพ.๘) 

ระดบั๔ 
๕  

 
 
 
 
 

๕ ๔ (๔ ขอ้) 
ส่งเสริมใหม้ีการนาํ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ที่
ไดม้าตรฐานในระดบั
สากลเพื่อนาํมาใชใ้น 

๔.๒ 

การพฒันาสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ 
 
 

๑.ศนูย ์ ICT 

            
 
 
 
 

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๖ 



 
ประเดน็ 

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ตวัชี้วดั 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ เจ้าภาพ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

ส่งเสริมดา้นทาํนุบาํรุง
ประเพณี
ศิลปวฒันธรรมของ
ทอ้งถิ่น 

๕.  ส่งเสริม  
สนบัสนุนใหม้ีการ
นาํสื่อคอมพิวเตอร์  
เขา้มาใชใ้นการ
บริหารจดัการขอ้มูล
ดา้นศิลปวฒันธรรม
และขอ้มูลทอ้งถิ่น  
เพื่อส่งเสริมการทาํนุ
บาํรุงศิลปวฒันธรรม
ประเพณีใหส้ืบ
ต่อไป 

๕. จดัหา จดัเกบ็ 
รวบรวมหลกัฐาน
ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีและขอ้มูล
ทอ้งถิ่นของจงัหวดั
นครสวรรค ์
อุทยัธานี และ
ชยันาท 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม (สกอ.๕.๑) 

ระดบั
๕ 

๕. ระดบั
๔ 

ระดบั๕ ๑. ระดบั
๔ 

ระดบั
๕  

 
 

( ๔ ขอ้)  
กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.๕.๒) 

ระดบั ระดบั ระดบั๕ ๒. ระดบั ระดบั 
๕ ๔ ( ๔ ขอ้)  ๔ ๕ 

ระดบั
๕ 

๕.๑ ระดบั
๔ 

ระดบั๔ ๓. ระดบั
๔ 

ระดบั
๕ 

มีหอจดหมายเหตุ  หอ
ศิลป์ และหอ้งขอ้มูล
ทอ้งถิ่นเพื่อจดัเกบ็ 
รวบรวมขอ้มูล 

ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.๘.๑)  

 
 
 
 
 

( ๖ ขอ้)  
ระดบั ระดบั๔ ๔. ระดบั

๔ 
ระดบั ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา

คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(กรพ.๘) 

ระดบั 
๔ (๔ ขอ้)  

 
 
 
 
 
 
 

๕ ๕ 
ความเป็นมาของ
มหาวทิยาลยัและ
ทอ้งถิ่น 
ส่งเสริมใหม้ีการนาํ
สื่อคอมพิวเตอร์เขา้มา
ช่วยในการรวบรวม
ขอ้มูลทั้งในรูปแบบ 

๕.๒  

ของภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและการ
จดัการฐานขอ้มูล 

๑.ศนูย ์ ICT 

            
            
            

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๗



ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

เป้าหมาย 
ตวัชี้วดั กลยุทธ์ เจ้าภาพ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

         จดัทาํฐานขอ้มูล
ศิลปวฒันธรรม
ฐานขอ้มูลทอ้งถิ่นใน
รูปแบบของ CD-ROM 
Multimedia  

๕.๓ 
 
 
 
 

เป็นสื่อในการเผยแพร่
ความรู้จดัทาํขอ้มูลให้
สามารถสืบคน้ผา่น 
Intranet/Internet ไดโ้ดย
ผา่น Web Site ของ
มหาวทิยาลยั 

๕.๔ 

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๘



 แผนปฏิบตัิราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  ๓๙ 

ประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตวัชี้วดั 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ เจ้าภาพ 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๕-๕๘ 

๖. การจดัองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ และ
การพฒันาการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๖. บุคลากรมี
ความรู้และความ
ชาํนาญมากยิง่ขึ้น 
และเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 

๑. 
 
๒. 
 
๓. 
 
๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีกระบวนการพฒันาแผน (สกอ.๑.๑) 
 
ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหาร
ทุกระดบัของสถาบนั (สกอ.๗.๑) 
มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ
ภายใน (สกอ.๙.๑) 
ระดบัความสาํเร็จของการพฒันา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(กรพ.๘) 

ระดบั
๔ 

ระดบั 
๔ 

ระดบั
๔ 

ระดบั
๔ 

ระดบั
๔ 

ระดบั 
๔ 

ระดบั
๔ 

ระดบั 
๔ 

ระดบั
๕ 

ระดบั 
๕ 

ระดบั
๕ 

ระดบั 
๕ 

ระดบั
๕ 

ระดบั 
๕ 

ระดบั
๕ 

ระดบั 
๕ 

ระดบั๔ 
(๖ ขอ้) 
ระดบั๔ 
( ๖ ขอ้) 
ระดบั๔ 
( ๗ ขอ้) 
ระดบั๕ 
(๔ ขอ้) 

๖. 
 
๖.๑ 
 
๖.๒ 
 
๖.๓ 

ส่งเสริมการสร้างองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ภายในหน่วยงาน 
มี Web Site เผยแพร่องค์
ความรู้ 
มีระบบและกลไกในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

๑.ศนูย ์ ICT 

            
 



แก่นกัศึกษา  คณาจารย ์ บุคลากร  ในมหาวิทยาลยัฯ และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
๔.  เป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดวิชาการ  ความรู้  และเทคโนโลยขีองมหาวิทยาลยัฯ เพื่อพฒันา 

ทอ้งถ่ินและสงัคม 
 ๕.  ส่งเสริม   สนบัสนุนใหมี้การนาํส่ือคอมพิวเตอร์  เขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลดา้น
ศิลปวฒันธรรมประเพณี  และขอ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมประเพณีใหสื้บต่อไป 

๖.  การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ และการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
     

เป้าประสงค์หลกัเชิงยุทธศาสตร์ 
๑. เป็นศูนยร์วมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา อาจารย ์ บุคลากรใน 

มหาวิทยาลยัและประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 เป็นศูนยก์ลางการศึกษาคน้ควา้วิจยัและแหล่งการเรียนรู้ดา้นสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร์ ๒.

และเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา รวมถึงการให้บริการดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัได้
ครอบคลุม ครบถว้น และมีคุณภาพ 

๓. พฒันาความรู้ความสามารถดา้นวิชาการและคอมพิวเตอร์  ใหมี้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
๔. เพิ่มศกัยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพฒันาดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  ทนัสมยั 
๕. จดัหา  จดัเกบ็  รวบรวมฐานขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  ประเพณีและขอ้มูลทอ้งถ่ินของ 

จงัหวดันครสวรรค ์ อุทยัธานี  และชยันาท 
๖. บุคลากรมีความรู้และความชาํนาญมากยิง่ข้ึน  และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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ความเช่ือมโยงระหว่างวสัิยทัศน์  พนัธกจิ  ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์หลกัเชิงยุทธศาสตร์ 

 
วสัิยทศัน์ 

               

 

ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง  พฒันาทรัพยากรให้ลํ้ าหน้า  สนับสนุน
บุคลากรใหล้ํ้าสมยั  นาํไอทีให้ลํ้าเวลา  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ แบบเบด็เสร็จ  และมุ่งเนน้
สู่ระบบมาตรฐานสากล 
 

 
 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 

๒.  เป็น
ศนูยก์ลาง
การศึกษา  
คน้ควา้  วจิยั  
และพฒันาดว้ย
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๕.  ส่งเสริม   
สนบัสนุนใหมี้
การนาํ
ส่ือคอมพิวเตอร์  
เขา้มาใชใ้นการ
บริหารจดัการ
ขอ้มูลดา้น
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณี  และ
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน  
เพ่ือส่งเสริมการ
ทาํนุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม
ประเพณีใหสื้บ
ต่อไป 

๑. เป็นศนูยก์ลาง
ในการจดัหา  
จดัเกบ็  รวบรวม  
บาํรุงรักษาและ
ใหบ้ริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศ 

๓.  เป็น
ศนูยก์ลางแห่ง
การเรียนรู้  
บริการวิชาการ
ดา้นระบบ
คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.  เป็น
ศนูยก์ลางใน
การถ่ายทอด
วชิาการ  ความรู้  
และเทคโนโลยี
ของ
มหาวทิยาลยัฯ 
เพ่ือพฒันา 

๖.  การจดั
องคก์รแห่งการ
เรียนรู้ และการ
พฒันาการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

ทุกรูปแบบโดย
นาํเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร
จดัการท่ีเป็น
ระบบและช่วย
ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

 
แก่นกัศึกษา  
คณาจารย ์ 
บุคลากร  ใน
มหาวทิยาลยัฯ 
และประชาชน
ในทอ้งถ่ิน 

ทอ้งถ่ินและ
สังคม 
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เป้าประสงค์หลกัเชิงยุทธศาสตร์ 
 

๕.จดัหา  จดัเกบ็  
รวบรวม
ฐานขอ้มูล
เก่ียวกบั
ศิลปวฒันธรรม  
ประเพณีและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ิน
ของ 

๑.เป็นศูนยร์วม
ทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา
คน้ควา้ของ
นกัศึกษา 
อาจารย ์ 
บุคลากรใน 

๒. เป็น
ศนูยก์ลาง
การศึกษา
คน้ควา้วจิยัและ
แหล่งการเรียนรู้
ดา้นสารสนเทศ   
ระบบ
คอมพิวเตอร์ 

๓.พฒันาความรู้
ความสามารถ
ดา้นวชิาการ
และ
คอมพิวเตอร์  
ใหมี้มาตรฐานท่ี
สูงข้ึน 

๔.เพ่ิมศกัยภาพ
ในการถ่ายทอด
วิชาการความรู้
และพัฒนาด้วย
เ ท ค โน โ ล ยี ท่ี
เ ห ม า ะ ส ม  
ทนัสมยั 

๖. บุคลากรมี
ความรู้และ
ความชาํนาญ
มากยิง่ข้ึน  และ
เป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู้ 

 
   

มหาวทิยาลยั
และประชาชน
ในทอ้งถ่ิน 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นกัศึกษา 
รวมถึงการ
ใหบ้ริการดว้ย
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทนัสมยัได้
ครอบคลุม 
ครบถว้น และมี
คุณภาพ 

จงัหวดั
นครสวรรค ์ 
อุทยัธานี  และ
ชยันาท  
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ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๑ 
 

    

        เป็นศูนย์กลางในการจดัหา  จดัเกบ็ รวบรวม  บํารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารจดัการทีเ่ป็นระบบและช่วยใน
กจิกรรมการเรียนการสอน 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

  เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร
ในมหาวทิยาลยัและประชาชนในท้องถ่ิน 

 

ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวดั 

 

ค่าเป้าหมาย  
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม (สกอ. ๕.๑)  

ตวัช้ีวดัท่ี  ๑ 
๔ คะแนน (๔ ขอ้) 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๒      
๔ คะแนน (๔ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๓       ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ          
                          ตดัสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

๔ คะแนน (๔ ขอ้) 

ระบบและกลไกการเงินและ งบประมาณ 
(สกอ. ๘.๑) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๔ 
 

๔ คะแนน (๖ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๕       ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา     
                          ภายใน (สกอ. ๙.๑) 

๔ คะแนน (๗ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๖       ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

๔ คะแนน (ระดบั ๔) 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่ ๑ นกัศึกษา  คณาจารย ์ บุคลากรของมหาวิทยาลยัและสงัคม ไดรั้บบริการวิชาการและ

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษาใหน้กัศึกษา  คณาจารย ์ บุคลากรของมหาวิทยาลยัและ
สงัคมมีทกัษะ  ความรู้  ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์  

กลยทุธ์ท่ี  ๑.๑ 

กลยทุธ์ท่ี  ๑.๒ ใหบ้ริการดา้นสารสนเทศในศูนยว์ิทยบริการและในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี
การศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถคน้ควา้ขอ้มูล  ฝึกทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ 
ส่งเสริมใหน้กัศึกษา  คณาจารย ์ และบุคลากรของมหาวิทยาลยัสามารถคน้ควา้ขอ้มูล
เพิ่มเติมไดจ้ากระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยั  โดยผา่นระบบ Intranet/Internet  ไดต้ลอด  ๒๔ ชัว่โมง 

กลยทุธ์ท่ี  ๑.๓ 

ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการ
สอน 

กลยทุธ์ท่ี  ๑.๔ 

จดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ  เพื่อใหก้ารบริการแก่
บุคลากร 

กลยทุธ์ท่ี  ๑.๕ 

เพิ่มความเร็วในการเช่ือมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพือ่การใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยทุธ์ท่ี  ๑.๖ 

จดัหาสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการใหบ้ริการวิชาการและสารสนเทศแก่
นกัศึกษาและบุคลากร 

กลยทุธ์ท่ี  ๑.๗ 

  

เจ้าภาพหลกั 
๑.   ศูนยว์ิทยบริการ 
๒.  ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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      ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ 
    

 เป็นศูนยก์ลางในการจดัหา  จดัเกบ็ รวบรวม  บาํรุงรักษาและใหบ้ริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบโดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบและช่วยในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

 

มีความเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาล/เป้าหมายเชิงนโยบาย 
 

นโยบายที ่
เป้าหมาย 

เชิงนโยบายเร่ือง 

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ นโยบายที ่ ๒.๑   
 ๒.๑  นโยบายการศึกษา ขอ้ ๑ คนไทยทุกกลุ่มทุกวยั ไดรั้บการศึกษา 
   ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากล 
   ทนัต่อการเปล่ียนแปลงตั้งแต่   
   ระดบัปฐมวยัจนตลอดชีวิต มี

ศกัยภาพ 
   ในการดาํรงชีวิตประกอบอาชีพและ 
   เสริมสร้างการแข่งขนัของประเทศ 
  ขอ้  ๒ การสร้างเสริมและพฒันาคุณภาพระบบ 
   การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
๓ นโยบายเศรษฐกจิ นโยบายที ่ ๓.๘ 
 ๓.๘  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้  ๑ เสริมสร้างและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
   ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ 
   ส่ือสารเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน 
   การแข่งขนัของประเทศ 
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สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์/วธีิการ 
 

นโยบาย กลยุทธ์/วธีิการ 

นโยบายที ่ ๒.๑   
- ขอ้๒ การเสริมสร้างและพฒันาคุณภาพระบบการ สร้างโอกาสและทางเลือก  สาํหรับบุคลากร 

  เรียนรู้ตลอดชีวติ ในการเขา้ถึงบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 
   โดยการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาตาม 
   อธัยาศยั  ส่งเสริมการจดับริการวิชาการแก่ 
   สงัคมของมหาวิทยาลยั 
  - สร้างปัจจยัและสภาพแวดลอ้ม ใหเ้อ้ือต่อการ 
   สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้และสร้างวฒันธรรม 
   การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองใหก้บัคนทุกช่วงวยั 

- ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ขอ้๔ เร่งพฒันาและขยายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ในการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียน การสอน เพื่อการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ 

 และการเรียนรู้อยา่งจริงจงั  รวมทั้งการเขา้  ประเทศ 
- ถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งกวา้ง  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาใชใ้นการ 
  ขวาง จดัการศึกษา พฒันาระบบบริหาร  จดัการความ 

   รู้  และการพฒันาระบบฐานขอ้มูลกลางทางการ 
   ศึกษาท่ีเช่ือมโยงทุกระดบั 
    

นโยบายที ่ ๓.๘   
- ขอ้๒ พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลย ี ขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

 สารสนเทศ  เพือ่เป็นโครงข่ายหลกัสนบัสนุน  ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารให ้
 การพฒันาประเทศไทยไปสู่สงัคมแห่งภูมิ  ครอบคลุม  ทัว่ถึง  และทนัสมยั  รวมทั้งพฒันา 
 ปัญญา  ช่วยลดความเหล่ือมลํ้าระหวา่งเขต  โครงข่ายส่ือสารเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ 

 เมืองและชนบท และเพ่ิมศกัยภาพในการ   
 แข่งขนัของประทศ   
    

 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๘ 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๒ 
 

  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วจิยั และพฒันาด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

เป้าประสงค์ 
เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวจัิยและแหล่งการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ระบบ
คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษา  รวมถึงการให้บริการด้วยระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมัยได้ครอบคลุมครบถ้วน  และมีคุณภาพ   

 

ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
 
 

ตัวช้ีวดั 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่
สงัคม (สกอ. ๕.๑) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๑       
๔ คะแนน (๔ ขอ้) 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๒ 
๔ คะแนน (๔ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๓ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตดัสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

๔ คะแนน (๔ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี   ๔        ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. ๗.๔) ๔ คะแนน (๕ ขอ้) 
ตวัช้ีวดัท่ี  ๕      ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

(สกอ. ๘.๑) 
๔ คะแนน (๖ ขอ้) 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (สกอ.๙.๑) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๖      
๔ คะแนน (๗ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๗       ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

๔ คะแนน (ระดบั ๔) 

 
 
 

 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๙ 



 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที ่ ๒ บุคลากรและสงัคมไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบั 

ความตอ้งการ 
เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีทนัสมยัและจดัทาํเครือข่ายภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลยั ใหส้ามารถ กลยทุธ์ท่ี  ๒.๑ 
สืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่าย  Intranet / Internet 
ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารและการจดัการศึกษา กลยทุธ์ท่ี  ๒.๒ 
ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือดา้นสารสนเทศระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสงัคม กลยทุธ์ท่ี  ๒.๓ 

 
เจ้าภาพหลกั 

๑. ศูนย ์ ICT 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๐ 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ 
 

เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า วจิยั  และพฒันาด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
มีความเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาล/เป้าหมายเชิงนโยบาย 
 

นโยบายที ่
เป้าหมาย 

เชิงนโยบายเร่ือง 

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ นโยบายที ่ ๒.๑   
 ๒.๑  นโยบายการศึกษา ขอ้ ๑ คนไทยทุกกลุ่มทุกวยั ไดรั้บการศึกษา 
   การศึกษา      ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
   สากล    ทนัต่อการเปล่ียนแปลงตั้งแต่   
   ระดบัปฐมวยัจนตลอดชีวิต มี

ศกัยภาพ 
   ในการดาํรงชีวิตประกอบอาชีพและ 
   เสริมสร้างการแข่งขนัของประเทศ 
๓. นโยบายเศรษฐกจิ นโยบายที ่ ๓.๘ 
 ๓.๘  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้ ๓ นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   มาใชใ้นการบริหารและบริการภาครัฐ 
   อยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
  ขอ้๔ สร้างโอกาสและลดความเล่ือมลํ้าใน 
   การเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
   การส่ือสาร 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๑ 



 

สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์/วธีิการ 
 

นโยบาย กลยุทธ์/วธีิการ 

นโยบายที ่ ๒.๑   

- ขอ้๒ การเสริมและพฒันาคุณภาพระบบการ สร้างโอกาสและทางเลือกสาํหรับประชาชนใน 
  รู้ตลอดชีวิต การเขา้ถึงบริการการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ โดย 

   การส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษานอกโรงเรียน 
   การศึกษาตามอธัยาศยั  ส่งเสริมสถาบนัการศึกษา  จดั 
   บริการวิชาการแก่ชุมชนและสงัคม 
  - สร้างปัจจยัและสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการสร้าง 
   สงัคมแห่งการเรียนรู้  พฒันาระบบบริหารจดัการ 
   องคค์วามรู้และสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้อยา่งต่อ 
   เน่ืองใหก้บัคนทุกช่วงวยั 

- ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ขอ้ ๔ เร่งพฒันาและขยายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ในการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  เพื่อการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ 

 และการเรียนรู้อยา่งจริงจงั  รวมทั้งการเขา้ถึง  ประเทศ 
-  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งกวา้งขวาง  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาใชใ้นการ 

   จดัการศึกษา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ 
   และการพฒันาระบบฐานขอ้มูลกลางทางการ 
   ศึกษาท่ีเช่ือมโยงทุกระดบั 

- สนบัสนุนการผลิตและพฒันากาํลงัคนให ้ขอ้ ๘ ผลิตและพฒันากาํลงัระดบักลางและระดบัสูง 
  สอดรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภาคการ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ 
  ผลิตและบริการ โดยเร่งผลิตและพฒันากาํลงัคนระดบักลางและ 

   ระดบัสูงดา้นวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ีแพทย ์
   พยาบาล  และสาขาท่ีขาดแคลน 
    

 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๒ 



 
นโยบาย กลยุทธ์/วธีิการ 

นโยบายที ่ ๓   
- ขอ้๓ สนบัสนุนการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมา ส่งเสริม  สนบัสนุนใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ใชใ้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและ และการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการภาค 
  บริการภาครัฐ  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต รัฐ  และการใหบ้ริการภาคประชาชน 
- และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของ  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหป้ระชาชนและชุมชนนาํ 

  ประเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาเพิ่ม 
   ไดแ้ละคุณภาพชีวิต 
  - พฒันาระบบมาตรฐานเพ่ือการบริหารจดัการและ 
   บูรณาการขอ้มูลภาครัฐ 
  - พฒันาและปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั 
   มาตรการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  - พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   เพ่ือการบริหารจดัการดา้นการเตือนภยั  และความ 
   มัน่คงปลอดภยัของประเทศ  ใหท้นัสมยั และมี 
   ประสิทธิภาพ 
  - พฒันาระบบภูมิสารสนเทศท่ีทนัสมยั  และมี 
   ประสิทธิภาพ  และองคค์วามรู้ดา้นกิจการทาง 
   อวกาศ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๓ 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๓ 
 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  บริการวชิาการด้านระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนในท้องถิน่     

    
 
 

 
 

เป้าประสงค์ 
 

พฒันาความรู้ความสามารถด้านวชิาการและคอมพวิเตอร์  ให้มีมาตรฐานทีสู่งขึน้ 
 

 

 
ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวดั 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

 

ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  ตวัช้ีวดัท่ี  ๑ 
(สกอ. ๕.๑) 

๕ คะแนน (๔ ขอ้) 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อ
สงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๒ 
๕ คะแนน (๔ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๓        มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ   
(สกอ. ๗.๓) 

๔ คะแนน (๔ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๔        ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. ๗.๔) ๔ คะแนน (๕ ขอ้) 
ตวัช้ีวดัท่ี  ๕        ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ๔ คะแนน (๖ ขอ้) 
ตวัช้ีวดัท่ี  ๖        ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
                           (สกอ. ๙.๑) 

๔ คะแนน (๗ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๗       ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร  
                           จดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

๔ คะแนน (ระดบั ๔) 

 
 

 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๔ 



กลยุทธ์  
มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอกมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั กลยทุธ์ท่ี  ๓ 

 และมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธ์ท่ี  ๓.๑ พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการบริหารและการจดัการทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวทิยาลยั 
การส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหมี้โอกาสเรียนรู้เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั กลยทุธ์ท่ี  ๓.๒ 
ส่งเสริมใหมี้การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเทคโนโลยใีนสถาบนัระดบัอุดมศึกษา กลยทุธ์ท่ี  ๓.๓ 
 

 

เจ้าภาพหลกั 
  ๑.   ศูนย ์ ICT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๕ 



 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ 
 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  บริการวชิาการด้านระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนในท้องถิน่ 

 
มีความเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาล/เป้าหมายเชิงนโยบาย 
 

นโยบายที ่
เป้าหมาย 

เชิงนโยบายเร่ือง 

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ นโยบายที ่ ๒.๑   
 ๒.๑  นโยบายการศึกษา ขอ้ ๑ คนไทยทุกกลุ่มทุกวยั ไดรั้บการศึกษา 
   การศึกษา  ท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน 
   สากลทนัต่อการเปล่ียนแปลงตั้งแต่   
   ระดบัปฐมวยัจนตลอดชีวิต มี

ศกัยภาพ 
   ในการดาํรงชีวิตประกอบอาชีพและ 
   เสริมสร้างการแข่งขนัของประเทศ 
๓ นโยบายเศรษฐกจิ นโยบายที ่ ๓.๘ 
 ๓.๘  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้ ๓ นาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   มาใชใ้นการบริหารและบริการภาครัฐ 
   อยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๖ 



สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์/วธีิการ 
 

นโยบาย กลยุทธ์/วธีิการ 

นโยบายที ่ ๒.๑   
- ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ขอ้ ๔ เร่งพฒันาและขยายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ในการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  เพื่อการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ 
 และการเรียนรู้อยา่งจริงจงั  รวมทั้งการเขา้ถึง  ประเทศ 
-  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งกวา้งขวาง  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาใชใ้นการ 

   จดัการศึกษา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ 
   และการพฒันาระบบฐานขอ้มูลกลางทางการ 
   ศึกษาท่ีเช่ือมโยงทุกระดบั 

นโยบายที ่๓.๘   
- ขอ้๓ สนบัสนุนการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมา ส่งเสริม  สนบัสนุนใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ใชใ้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและ และการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการ 
  บริการภาครัฐ  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต ภาครัฐ  และการใหบ้ริการภาคประชาชน 
- และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของ  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหป้ระชาชนและชุมชนนาํ 

  ประเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาเพิ่ม 
   ไดแ้ละคุณภาพชีวิต 
  - พฒันาระบบมาตรฐานเพ่ือการบริหารจดัการ 
   และบูรณาการขอ้มูลภาครัฐ 
  - พฒันาและปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั 
   มาตรการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  - พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   เพ่ือการบริหารจดัการดา้นการเตือนภยั  และความ 
   มัน่คงปลอดภยัของประเทศ  ใหท้นัสมยั  และมี 
   ประสิทธิภาพ 
  - พฒันาระบบภูมิสารสนเทศท่ีทนัสมยั  และมี 
   ประสิทธิภาพ  และองคค์วามรู้ดา้นกิจการทาง 
   อวกาศ 

 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๗ 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๔ 
 

 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวชิาการ  ความรู้  และเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัฯ เพือ่
พฒันาท้องถิ่นและสังคม 
 

 

เป้าประสงค์ 
 

เพิม่ศักยภาพในการถ่ายทอดวชิาการและพฒันาด้วยเทคโนโลยทีี่เหมาะสม  ทันสมยั  
  

 
 

ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวดั 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๑          ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สงัคม        
ตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ. ๕.๑) 

๕ คะแนน (๔ ขอ้) 

กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์
ต่อสงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๒ 
๕ คะแนน (๔ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๓ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
(สกอ. ๘.๑) 

๔ คะแนน (๖ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๔         ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

                             ภายใน (สกอ. ๙.๑) 
๔ คะแนน (๗ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๕         ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

๔ คะแนน (ระดบั ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๘ 



กลยุทธ์  
  

มีเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที ่ ๔   
และพอเพยีง 

ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัในการผลิตส่ือการเรียนการสอน กลยทุธ์ท่ี  ๔.๑ 
ออนไลน์ 
ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีไดม้าตรฐานในระดบัสากลเพื่อนาํมาใชใ้น กลยทุธ์ท่ี  ๔.๒ 
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
เจ้าภาพหลกั 

๑. ศูนย ์ ICT 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๑๙ 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ 
 
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวชิาการ  ความรู้  และเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัฯ เพือ่

พฒันาท้องถิ่นและสังคม 
 
มีความเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาล/เป้าหมายเชิงนโยบาย 

 

นโยบายที ่
เป้าหมาย 

เชิงนโยบายเร่ือง 

๓ นโยบายเศรษฐกจิ นโยบายที ่ ๓.๘ 
 ๓.๘  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้ ๒ ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพบุคลากรและ 
   อุตสาหกรรมดา้นเทคโนโลยสีารสน 
   เทศและการส่ือสารใหไ้ดม้าตรฐาน 
    

 
สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์/วธีิการ 
 

นโยบาย กลยุทธ์/วธีิการ 

นโยบายที ่๓.๘   
- ขอ้๒ พฒันาอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์  ฮาร์ดแวร์ พฒันาสมรรถนะของบุคลากร  ใหมี้ศกัยภาพ 
 และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดา้นบริการ  ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ความรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  เพื่อผลกัดนั  เพื่อมุ่งสู่สงัคมฐานความรู้ 

-  ใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้น ส่งเสริม  สนบัสนุน  การวิจยัและพฒันาดา้น 
  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยสีารสนเทศ  และนวตักรรมใหม่ 
-  ในภูมิภาค เสริมสร้างศกัยภาพของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม 

   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารใหเ้กิดมูลค่า 
   เพ่ิม   แข่งขนัไดใ้นเวทีโลก 
  - ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาอุตสาหกรรม 
   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
    

 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๐ 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๕ 
 

ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการนําส่ือคอมพวิเตอร์  เข้ามาใช้ในการบริหารจดัการข้อมูลด้าน
ศิลปวฒันธรรมและข้อมูลท้องถิน่  เพือ่ส่งเสริมการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมประเพณใีห้สืบ
ต่อไป 

 

เป้าประสงค์ 
จดัหา จดัเกบ็ รวบรวมหลกัฐานข้อมูลเกีย่วกบัศิลปวฒันธรรม  ประเพณแีละ
ข้อมูลท้องถิน่ของจงัหวดันครสวรรค์  อุทยัธานี  และชัยนาท 

 
 

ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวดั 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

 

มีระบบและกลไกในการบริการวิชาการแก่สงัคม
ตามเป้าหมายของสถาบนั (สกอ.๕.๑) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๑ 
๕ คะแนน (๔ ขอ้) 

มีกระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อสงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๒ 
๕ คะแนน (๔ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๓             ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
                                (สกอ. ๘.๑) 

๔ คะแนน (๖ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๔            ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

๔ คะแนน (ระดบั ๔) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๑ 



 
 

กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที ่ ๕ ส่งเสริมดา้นทาํนุบาํรุงประเพณีศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

มีหอจดหมายเหตุ  หอศิลป์ และหอ้งขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อจดัเกบ็ รวบรวมขอ้มูล กลยทุธ์ท่ี  ๕.๑ 
ความเป็นมาของมหาวิทยาลยัและทอ้งถ่ิน 

ส่งเสริมใหมี้การนาํส่ือคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการรวบรวมขอ้มูลทั้งในรูปแบบ กลยทุธ์ท่ี  ๕.๒ 
ของภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวและการจดัการฐานขอ้มูล  
จดัทาํฐานขอ้มูลศิลปวฒันธรรมฐานขอ้มูลทอ้งถ่ินในรูปแบบของ CD-ROM 
Multimedia  

กลยทุธ์ท่ี  ๕.๓ 
 

เป็นส่ือในการเผยแพร่ความรู้จดัทาํขอ้มูลใหส้ามารถสืบคน้ผา่น Intranet/Internet ไดโ้ดย
ผา่น Web Site ของมหาวิทยาลยั 

กลยทุธ์ท่ี  ๕.๔ 

 

 
เจ้าภาพหลกั 

๑. ศูนย ์ ICT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๒ 



 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ 
 
ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการนําส่ือคอมพวิเตอร์  เข้ามาใช้ในการบริหารจดัการข้อมูลด้าน

ศิลปวฒันธรรมและข้อมูลท้องถิน่  เพือ่ส่งเสริมการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมประเพณใีห้สืบ
ต่อไป 

 
มีความเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาล/เป้าหมายเชิงนโยบาย 
 

นโยบายที ่
เป้าหมาย 

เชิงนโยบายเร่ือง 

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ  
 ๒.๑   นโยบายการศึกษา นโยบายที ่ ๒.๑ 
  ขอ้ ๑ คนไทยทุกกลุ่ม  ทุกวยั  ไดรั้บการศึกษา 
   ท่ีมีคุณภาพ  ไดม้าตรฐานสากล  ทนัต่อ 
   การเปล่ียนแปลง  ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจน 
   ตลอดชีวิต  มีศกัยภาพในการดาํรงชีวิต 
   ประกอบอาชีพ  และเสริมสร้างการแข่งขนั 
   ของประเทศ 
๓. นโยบายเศรษฐกจิ   
 ๓.๘  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้ ๔ สร้างโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าในการ 
   เขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือ 
   สาร 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๓ 



สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์/วธีิการ 
 

นโยบาย กลยุทธ์/วธีิการ 

นโยบายที ่ ๒.๑   

- ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ขอ้๔ เร่งพฒันาและขยายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ในการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน  เพื่อการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ 
 และการเรียนรู้อยา่งจริงจงั  รวมทั้งการเขา้ถึง  ประเทศ 

-  ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งกวา้งขวาง  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาใชใ้นการ 
   จดัการศึกษา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ 
   และการพฒันาระบบฐานขอ้มูลกลางทางการ 
   ศึกษาท่ีเช่ือมโยงทุกระดบั 

นโยบายที ่๓.๘   
- ขอ้๓ สนบัสนุนการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมา ส่งเสริม  สนบัสนุนใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  ใชใ้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและ และการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการภาค 
  บริการภาครัฐ  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต รัฐ  และการใหบ้ริการภาคประชาชน 

- และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของ  ส่งเสริม  สนบัสนุนใหป้ระชาชนและชุมชนนาํ 
  ประเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาเพิ่ม 

   ไดแ้ละคุณภาพชีวิต 
  - พฒันาระบบมาตรฐานเพ่ือการบริหารจดัการ 
   และบูรณาการขอ้มูลภาครัฐ 
  - พฒันาและปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั 
   มาตรการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  - พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   เพ่ือการบริหารจดัการดา้นการเตือนภยั   และความ 
   มัน่คงปลอดภยัของประเทศใหท้นัสมยั   และมี 
   ประสิทธิภาพ   
  - พฒันาระบบภูมิสารสนเทศท่ีทนัสมยั   และมี 
   ประสิทธิภาพ  และองคค์วามรู้ดา้นกิจการทาง 
   อวกาศ 

 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๔ 



ประเดน็ยทุธศาสตร์ที ่ ๖ 
 

การจดัองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

เป้าประสงค์ บุคลากรมีความรู้และความชํานาญมากยิง่ขึน้  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

ตวัช้ีวดั/ค่าเป้าหมาย 
 
 

ตัวช้ีวดั 

 

ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๑ มีกระบวนการพฒันาแผน (สกอ. ๑.๑) ๔ คะแนน (๖ ขอ้) 
ตวัช้ีวดัท่ี  ๒ ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุก

ระดบัของสถาบนั (สกอ. ๗.๑) 
๔ คะแนน (๖ ขอ้) 

มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษา (สกอ.๙.๑) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๓ 
๔ คะแนน (๗ ขอ้) 

ตวัช้ีวดัท่ี  ๔ ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

๔ คะแนน (ระดบั ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๕ 



กลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ที ่ ๖ ส่งเสริมการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

มีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน กลยทุธ์ท่ี  ๖.๑ 

มี Web Site เผยแพร่องคค์วามรู้ กลยทุธ์ท่ี  ๖.๒ 
กลยทุธ์ท่ี  ๖.๓ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

เจ้าภาพหลกั 
๑. ศูนย ์ ICT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๖ 



ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ 
 
การจดัองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มีความเช่ือมโยงกบันโยบายรัฐบาล/เป้าหมายเชิงนโยบาย 
 

นโยบายที ่
เป้าหมาย 

เชิงนโยบายเร่ือง 

๒. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ  
 ๒.๑   นโยบายการศึกษา นโยบายที ่ ๒.๑ 
  ขอ้ ๑ คนไทยทุกกลุ่ม  ทุกวยั  ไดรั้บการศึกษา 
   ท่ีมีคุณภาพ  ไดม้าตรฐานสากล  ทนัต่อ 
   การเปล่ียนแปลง  ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจน 
   ตลอดชีวิต  มีศกัยภาพในการดาํรงชีวิต 
   ประกอบอาชีพ  และเสริมสร้างการแข่งขนั 
   ของประเทศ 
๓. นโยบายเศรษฐกจิ   
 ๓.๘  นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ขอ้ ๔ สร้างโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้าในการ 
   เขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือ 
   สาร 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๗ 



                     แผนปฏิบติัราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ                                       ๒๘ 

สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์/วธีิการ 
 

นโยบาย กลยุทธ์/วธีิการ 

นโยบายที ่ ๒.๑   
ขอ้๔ ส่งเสริมการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้ - เร่งพฒันาและขยายระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ในการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอน   เพื่อการเรียนรู้ใหท้ัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ 
 และการเรียนรู้อยา่งจริงจงั  รวมทั้งการเขา้ถึง  ประเทศ 
 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยา่งกวา้งขวาง -  นาํเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่มาใชใ้นการ 
   จดัการศึกษา พฒันาระบบบริหารจดัการความรู้ 
   และการพฒันาระบบฐานขอ้มูลกลางทางการ 
   ศึกษาท่ีเช่ือมโยงทุกระดบั 

นโยบายที ่๓.๘   
ขอ้๓ สนบัสนุนการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมา - ส่งเสริม  สนบัสนุนใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ใชใ้นการพฒันาระบบบริหารจดัการและ  และการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการภาค 
 บริการภาครัฐ  เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต  รัฐ  และการใหบ้ริการภาคประชาชน 
 และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของ - ส่งเสริม  สนบัสนุนใหป้ระชาชนและชุมชนนาํ 
 ประเทศ  เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาเพิ่ม 
   ไดแ้ละคุณภาพชีวิต 
  - พฒันาระบบมาตรฐานเพ่ือการบริหารจดัการ 
   และบูรณาการขอ้มูลภาครัฐ 
  - พฒันาและปรับปรุงกฎหมาย  กฎ ระเบียบขอ้บงัคบั 
   มาตรการใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
  - พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
   เพ่ือการบริหารจดัการดา้นการเตือนภยั   และความ 
   มัน่คงปลอดภยัของประเทศใหท้นัสมยั   และมี 
   ประสิทธิภาพ   
  - พฒันาระบบภูมิสารสนเทศท่ีทนัสมยั   และมี 
   ประสิทธิภาพ  และองคค์วามรู้ดา้นกิจการทาง 
   อวกาศ 

 
 
 


