
 



สารบัญ 
 

หน้า 
ส่วนที่  ๑  แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
   ปรัชญา          ๑ 
   ปณิธาน          ๑ 
   วิสัยทัศน์          ๑ 
   พันธกิจ          ๑ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์         ๒ 
   เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์        ๒ 
   ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของส านักวิทยบริการฯ  ๓ 
   รายงานงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗     ๑๖ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑        ๑๗ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒        ๑๙ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓        ๒๑ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔        ๒๒ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕        ๒๓ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖        ๒๔ 
 

ส่วนที่  ๒ การน าเสนอไปสู่การปฏิบัติ         
  การน าเสนอไปสู่การปฏิบัติ        ๒๕ 
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ    ๒๖ 

 

ส่วนที่  ๓  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน       
  องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    ๒๘ 
  กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ     ๒๙

   การรายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการ      ๓๐
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ส่วนที่  ๑ 
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 
 

 
ปรัชญา 

 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  และบริการชุมชน 
 
 ปณิธาน 
 มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระดับมาตรฐานสากล  และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือการเป็นมหาวิทยาลัย e-University 
 

วิสัยทัศน์  
 ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง  พัฒนาทรัพยากรให้ล  าหน้าสนับสนุนบุคลากรให้ล  าสมัย  
น าไอทีให้ล  าเวลา  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  และมุ่งม่ันสู่ระบบมาตรฐานสากล 
 

 พันธกิจ   
 ๑.  พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา  
บุคลากร  และชุมชน 
 ๒.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
 ๓.  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 ๔.  ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม  
 ๕.  ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ 
 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. เป็นศูนย์กลางในการจัดหา  จัดเก็บ  รวบรวม  บ ารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุก 

รูปแบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบและช่วยในกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  บริการวิชาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แก่นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น 
๔. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการ  ความรู้  และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนา 

ท้องถิ่นและสังคม 
๕. ส่งเสริม   สนับสนุนให้มีการน าสื่อคอมพิวเตอร์  เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และข้อมูลท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้สืบต่อไป 
๖. การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์  บุคลากรใน 

มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น 
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยและแหล่งการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยได้
ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ 

๓. พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์  ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ น 
๔. เพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ทันสมัย 
๕. จัดหา  จัดเก็บ  รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของ 

จังหวัดนครสวรรค์  อุทัยธานี  และชัยนาท 
๖. บุคลากรมีความรู้และความช านาญมากยิ่งขึ น  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 
วิสัยทัศน์ 
 
         ส่งเสริมศักยภาพของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง  พัฒนาทรัพยากรให้ล  าหน้าสนับสนุนบุคลากร 
           ให้ล  าสมัย  น าไอทีให้ล  าเวลา  มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ  และมุ่งม่ันสู่ระบบ 
           มาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

๑. เป็นศูนย์กลาง
ในการจัดหา  
จัดเก็บ  รวบรวม  
บ ารุงรักษาและ
ให้บริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศทุก 
รูปแบบโดยน า
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้
ในการบริหาร
จัดการที่เป็น
ระบบและช่วยใน
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

 

๒.เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา  
ค้นคว้า  วิจัย  
และพัฒนาด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

๓. เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้  
บริการวิชาการ
ด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
แก่นักศึกษา  
คณาจารย์  
บุคลากร  ใน
มหาวิทยาลยัฯ 
และประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๔. เป็นศูนย์กลาง
ในการถ่ายทอด
วิชาการ  ความรู้  
และเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อพัฒนา 
ท้องถิ่นและสังคม 

 

๕. ส่งเสริม   
สนับสนุนให้มีการ
น าสื่อคอมพิวเตอร์  
เข้ามาใช้ในการ
บริหารจดัการ
ข้อมูลด้าน 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี  และ
ข้อมูลท้องถิ่น  
เพื่อส่งเสริมการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีให้สืบ
ต่อไป 

 

๖. การจดัองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
และการ
พัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 

๑. เป็นศูนยร์วม
ทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
ของนักศึกษา 
อาจารย์  บุคลากร
ในมหาวิทยาลัย
และประชาชนใน
ท้องถิ่น 

 

๒.เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยและ
แหล่งการเรียนรู้
ด้านสารสนเทศ   
ระบบ
คอมพิวเตอร ์
และเทคโนโลยี
สารสนเทศของ
นักศึกษา รวมถึง
การให้บริการด้วย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
ทันสมัยได้
ครอบคลมุ 
ครบถ้วน และมี
คุณภาพ 

๓.พัฒนาความรู้
ความสามารถดา้น
วิชาการและ
คอมพิวเตอร์  ให้มี
มาตรฐานทีสู่งขึ น 

 

๔.เพิ่มศักยภาพใน
การถ่ายทอด
วิชาการความรู้
และพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  
ทันสมัย 

 

๕.จัดหา  จัดเก็บ  
รวบรวมฐานข้อมลู
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและ
ข้อมูลท้องถิ่นของ 
จังหวัดนครสวรรค์  
อุทัยธานี  
 และชัยนาท 

 

๖.บุคลากรมี
ความรู้และความ
ช านาญมากยิ่งขึ น  
และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

 

 
กลยุทธ์   

๑. นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม ได้รับบริการวิชาการและ 
สารสนเทศที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการ  

๑.๑   ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสังคมมี   
ทักษะความรู้  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 

๑.๒ ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอด 
ปีการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้น 

๑.๓  ส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์   และบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม  สามารถ 
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ   มหาวิทยาลัย โดย
ผ่านระบบ Intranet/Internet ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๑.๔ ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน 
การสอน 

๑.๕ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ  เพ่ือให้บริการแก่บุคลากร 
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๑.๖ เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการให้บริการที่รวดเร็วและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ น 

๑.๗ จัดหาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่ 
นักศึกษาและบุคลากร 

 
๒.  บุคลากรและสังคมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับความ 

ต้องการ   
๒.๑   เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีทันสมัยและจัดท าเครือข่ายข้อมูลภายใน-ภายนอก 

มหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย Intranet/Internet 
   ๒.๒ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารและการจัด     

การศึกษา 
            ๒.๓ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังคม 
                           

๓. มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
๓.๑  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและการจัดการทั งภายในและภายนอก  

มหาวิทยาลัย 
                     ๓.๒  การสง่เสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
                     ๓.๓  ส่งเสรมิให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
 

๔.  มีเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง 
๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

ออนไลน์ 
๔.๒ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเพ่ือน ามาใช้ใน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 

๕. ส่งเสริมด้านท านุบ ารุง  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
๕.๑   มีหอจดหมายเหตุ  หอศิลป์  และห้องข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูลความ 

เป็นมาของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
๕.๒  ส่งเสริมให้มีการน าสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลทั งในรูปแบบ 

ของภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและการจัดการฐานข้อมูล 
๕.๓  จัดท าฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมฐานข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบของ CD-ROM  

Multimedia เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ 
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๕.๔  จัดท าข้อมูลให้สามารถสืบค้นผ่าน Intranet/Internet ได้โดยผ่าน Web Site ของ 
มหาวิทยาลัย 

 
๖. ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  ๖.๑  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 
  ๖.๒  มี   Web Site เผยแพร่องค์ความรู้ 
  ๖.๓  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ ์
 

๑.  เป็นศูนย์กลางในการจัดหา  
จัดเก็บ  รวบรวมบ ารุงรักษาและ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุก
รูปแบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
และช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน 

๑.  เป็นศูนย์รวมทรัพยากร 
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าของ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น 
 

 ๑. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ    
การตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

๒. ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.๘.๑) 

๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑) 
 

 
 

 ๑. นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยและสังคม ได้รับ
บริการวิชาการและสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการ  
   ๑.๑   ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และสังคมมี   
ทักษะความรู้  ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ 
   ๑.๒ ให้บริการด้านสารสนเทศใน
ศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล
ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ 
 

         ๑.๓ ส่งเสริมให้นักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและสังคม สามารถ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จากระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบ 
Intranet/Internet  ได้ตลอด ๒๔ 
ชั่วโมง 
   ๑.๔ ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะใน
การใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 
   ๑.๕ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี
หลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อ
ให้บริการแก่บุคลากร 
   ๑.๖ เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อ
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
ให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ 
 

 
   ๑.๗ จัดหาสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการให้บริการวิชาการ
และสารสนเทศแก่นักศึกษาและ
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ 
 

๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  
วิจัย  และพัฒนาด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย และแหล่งการเรียนรู้
ด้านสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ได้ครอบคลุมครบถ้วน และมีคุณภาพ 

๑.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ     
     ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓) 
๒.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
     การศึกษาภายใน (สกอ.๙.๑) 
๓.  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
    รับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.๑๕) 
 
 

๒.  บุคลากรและสังคมได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ  สอดคล้อง
กับความต้องการ 
     ๒.๑  เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีทันสมัยและ
จัดท าเครือข่ายข้อมูลภายใน-ภายนอก
มหาวิทยาลัยให้สามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน
เครือข่าย Intranet / Internet 
     ๒.๒  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหาร
และการจัดการศึกษา 
    ๒.๓  ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้าน
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆภายใน
สังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ 
 

๓.  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  
บริการวิชาการด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ และ
ประชาชนในท้องถิ่น                                                        

๓. พัฒนาความรู้ความสามารถด้าน
วิชาการและคอมพิวเตอร์ให้มี
มาตรฐานที่สูงขึ น 

๑.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ    
     ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓) 
๒. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) 
๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
    (สกอ. ๘.๑) 
๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

    การศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑) 
 

๓.  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
     ๓.๑  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารและการจัดการทั งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
     ๓.๒  การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี
โอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
     ๓.๓  ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ 
 

๔.  เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด
วิชาการ  ความรู้  และเทคโนโลยี
ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม 

๔. เพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอด
วิชาการความรู้และพัฒนาด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย 

๑.  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
    (สกอ. ๘.๑) 
๒.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

    การศึกษาภายใน (สกอ. ๙.๑) 
 
 

๔.  มีเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียน
การสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและ
พอเพียง 
     ๔.๑  ส่งเสริมสนับสนุนบคุลากรภายใน
มหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
     ๔.๒  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ์ 
 

๕. ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการน า
สื่อคอมพิวเตอร์  เข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
และข้อมูลท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ให้สืบต่อไป 

๕. จัดหา จัดเก็บ รวบรวมหลกัฐาน
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และ
ชัยนาท 
 

๑.  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
    (สกอ. ๘.๑) 
 
 

 
 

๕.  ส่งเสริมด้านท านุบ ารุง ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
     ๕.๑  มีหอจดหมายเหตุ  หอศิลป์  และ
ห้องข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูล
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
     ๕.๒  ส่งเสริมให้มีการน าสื่อคอมพิวเตอร์
เข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลทั งในรูปแบบ
ของภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหวและการจัดการ
ฐานข้อมูล 
     ๕.๓  จัดท าฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม
ฐานข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบของ  
CD-ROM Multimedia เป็นสื่อในการ
เผยแพร่ความรู้ 
     ๕.๔  จัดท าข้อมูลให้สามารถสืบค้นผ่าน 
Intranet/Internet ได้โดยผ่าน  
Web Site ของมหาวิทยาลัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
 

กลยุทธ์ 
 

๖. การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๖. บุคลากรมีความรู้และความ
ช านาญมากยิ่งขึ น  และเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

๑. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.๑.๑) 
๒. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
    ภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ   
    บริหารการศึกษา (สกอ.๙.๑) 
๓. ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก 

    ระดับของสถาบัน (สกอ. ๗.๑) 
 

๖. ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
    ๖.๑  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
หน่วยงาน 
    ๖.๒ มี Web Site เผยแพร่องค์ความรู้ 
    ๖.๓ มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๑๕ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๑๖ 

 

รายงานงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ประเภทงบประมาณ 
 

   จ านวนเงิน (บาท) 
 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
๑. ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๒. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. การพัฒนาส านักวิทยบริการฯ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔. พัฒนาการให้บริการสารสนเทศ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน ๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินรายได้  
๑. ค่าจ้างชั่วคราว ๑,๑๔๔,๘๐๐.๐๐ 
๒. พัฒนาบทเรียนออนไลน์ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๓. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔. บริหารจัดการส านักงาน ๒,๗๗๗,๙๐๐.๐๐ 
๕. สมทบประกันสังคม ๕๗,๓๐๐.๐๐ 

รวมเงินเงินรายได้ ๗,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมทั้งหมด ๑๔,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๑) จัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดสรรของงบประมาณ 
(๒) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับตัวชี วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
(๓) การจัดท าโครงการของหน่วยงานมีการวิเคราะห์และวางแผนรายละเอียด แผนด าเนินโครงการ โดยให้

ครอบคลุมขอบเขตของโครงการ ขั นตอนการด าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการ ความ
คุ้มค่าของโครงการ ความพร้อมในการด าเนินโครงการและความเสี่ยงของโครงการ 

(๔) การวางแผนและบริหารโครงการด าเนินงานตามขั นตอน ดังนี  
ขั นตอนที่ ๑ ทบทวน/ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการที่ผ่านมา 
ขั นตอนที่ ๒ ริเริ่มโครงการใหม่และวิเคราะห์เบื องต้น 
ขั นตอนที่ ๓ วิเคราะห์และวางแผนรายละเอียดโครงการ 
ขั นตอนที่ ๔ วิเคราะห์และจัดท าค าของบประมาณ 
ขั นตอนที่ ๕ ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ 
ขั นตอนที่ ๖ ประเมินผลการใช้งานและการติดตาม/ปรับปรุง/แก้ไข 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๑๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการและงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์  ๑ 

 
เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ที่  ๑ นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคม ได้รับบริการวิชาการและสารสนเทศ 
ที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้องการ 

กลยุทธ์ที่  ๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาให้นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ  
ความรู้  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  

กลยุทธ์ที่  ๑.๒ ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล  ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้น 

กลยุทธ์ที่  ๑.๓ ส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม 
ได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบ 
Intranet/Internet  ไดต้ลอด  ๒๔ ชัว่โมง 

กลยุทธ์ที่  ๑.๔ ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  ๑.๕ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชาชีพ  เพ่ือให้การบริการแก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่  ๑.๖ เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากขึ น 
กลยุทธ์ที่  ๑.๗ จัดหาสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่นักศึกษา 

และบุคลากร 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ 
 

เป็นศูนย์กลางในการจัดหา  จัดเก็บ  รวบรวม  บ ารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ   
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบและช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอน 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๑๘ 

 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย  
 

ตัวชี วัดที่  ๑       ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
                      (สกอ. ๗.๓) 

๔ คะแนน (๔ ข้อ) 

ตัวชี วัดที่  ๒ 
 

ระบบและกลไกการเงินและ งบประมาณ  
(สกอ. ๘.๑) 

๔ คะแนน (๖ ข้อ) 

ตัวชี วัดที่  ๓       ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
                      (สกอ. ๙.๑) 

๔ คะแนน (๗ ข้อ) 

 
 
งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

๑. บริหารจัดการส านักงาน กิจกรรมย่อย เช่น    
- การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และการปรับปรุงพัฒนางาน  
และส่วนงานต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการฯ     
- โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
- การจัดหาฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์  

- ๒,๗๗๗,๙๐๐ 

๒. การพัฒนาส านักวิทยบริการฯ กิจกรรมย่อย เช่น    
- การจัดสัมมนาโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพด้าน
ห้องสมุด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ จ านวน ๘ แห่ง  
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - 

๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เช่น จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์  

๒,๕๐๐,๐๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๗๗๗,๙๐๐ 

 
 
 

http://www.nsru.ac.th/aritc/sar_ARITC-NEW/8_1.htm
http://www.nsru.ac.th/aritc/sar_ARITC-NEW/9_1.htm


แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๑๙ 

 

 
 
 
 

 
เป้าประสงค์ที ่๒  

 
เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย  และแหล่งการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ได้ครอบคลุมครบถ้วนและมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่  ๒ บุคลากรและสังคมได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับความต้อง 
กลยุทธ์ที่  ๒.๑ เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีทันสมัยและจัดท าเครือข่ายภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลัย  ให้สามารถสืบค้น

ข้อมูลผ่านเครือข่าย  Intranet / Internet 
กลยุทธ์ที่  ๒.๒ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารและการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่  ๒.๓ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือด้านสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสังคม 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี วัดที่  ๑ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
(สกอ. ๗.๓) 

๔ คะแนน (๔ ข้อ) 

ตัวชี วัดที่  ๒        ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) ๔ คะแนน (๕ ข้อ) 
ตัวชี วัดที่  ๓           ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ๔ คะแนน (๖ ข้อ) 
ตัวชี วัดที่  ๔          ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  
(สกอ.๙.๑) 

๔ คะแนน (๗ ข้อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ 
 

เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า วิจัย  และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๒๐ 

 

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

๑. ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ๓,๐๐๐,๐๐๐ - 

๒. บริหารจัดการส านักงาน  
- โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

- ๒,๗๗๗,๙๐๐ 

๓. การพัฒนาส านักวิทยบริการฯ  
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ 
- การจัดอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๗๗๗,๙๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๒๑ 

 

 
 
 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์  ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ น 
 

กลยุทธ์ที่  ๓ 
กลยุทธ์ที่  ๓.๑ 

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารและการจัดการทั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  ๓.๒ การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่  ๓.๓ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี วัดที่  ๑         มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ   
                       (สกอ. ๗.๓) 

๔ คะแนน (๔ ข้อ) 

ตัวชี วัดที่  ๒         ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) ๔ คะแนน (๕ ข้อ) 
ตัวชี วัดที่  ๓         ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ๔ คะแนน (๖ ข้อ) 
ตัวชี วัดที่  ๔         ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
                       (สกอ. ๙.๑) 

๔ คะแนน (๗ ข้อ) 
 

 

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

๑. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ๒๐๐,๐๐๐ - 

๒. การพัฒนาส านักวิทยบริการฯ กิจกรรมย่อย เช่น    
- การพัฒนาทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใช้ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่บุคลากร  
- โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนแบบบูรณาการ 
- การจัดอบรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่าย  

๑,๕๐๐,๐๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๐๐๐ - 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ 
 

เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  บริการวิชาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา   
คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๒๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เป้าประสงค์ที่  ๔ 

 
เพ่ิมศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ทันสมัย 

 

กลยุทธ์ที่  ๔   
 

มีเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพและพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
กลยุทธ์ที่  ๔.๒ ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนออนไลน์ 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี วัดที่  ๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ๔ คะแนน (๖ ข้อ) 
ตัวชี วัดที่  ๒         ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

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

 

 
 
งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

เงินรายได้ 

๑. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ - ๒๐๐,๐๐๐ 

๒. จัดกิจกรรม Book & IT Fair  ๒๐๐,๐๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ 
 

เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาการ  ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๒๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่  ๕ จัดหา จัดเก็บ  รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของจังหวัด
นครสวรรค์  อุทัยธานี  และชัยนาท 
 

กลยุทธ์ที่  ๕ ส่งเสริมด้านท านุบ ารุงประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  ๕.๑ มีหอจดหมายเหตุ  หอศิลป์ และห้องข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลความเป็นมาของ

มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่  ๕.๒ 
 
กลยุทธ์ที่  ๕.๓ 
 
กลยุทธ์ที่  ๕.๔ 

ส่งเสริมให้มีการน าสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการรวบรวมข้อมูลทั งในรูปแบบของภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและการจัดการฐานข้อมูล 
จัดท าฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมฐานข้อมูลท้องถิ่นในรูปแบบของ CD-ROM Multimedia เป็นสื่อในการ
เผยแพร่ความรู้ 
จัดท าข้อมูลให้สามารถสืบค้นผ่าน Intranet/Internet ได้โดยผ่าน Web Site ของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี วัดที่  ๑           ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  
                          (สกอ. ๘.๑) 

๔ คะแนน (๖ ข้อ) 

 
 

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

๑. ค่าเช่าวงจรสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ต ๓,๐๐๐,๐๐๐ - 

๒. ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - ๓,๒๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕ 
 

ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการน าสื่อคอมพิวเตอร์  เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม 
และข้อมูลท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้สืบต่อไป 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๒๔ 

 

 
 
 
 
 

 
 

เป้าประสงค์ที่  ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรมีความรู้และความช านาญมากยิ่งขึ น และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที่  ๖ ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่  ๖.๑ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 
กลยุทธ์ที่  ๖.๒ 
กลยุทธ์ที่  ๖.๓ 
 

มี Web Site เผยแพร่องค์ความรู้ 
มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
 

ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี วัดที่  ๑ มีกระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑) ๔ คะแนน (๖ ข้อ) 
ตัวชี วัดที่  ๒ ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับ

ของสถาบัน (สกอ. ๗.๑) 
๔ คะแนน (๖ ข้อ) 

ตัวชี วัดที่  ๓ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ  บริหาร
การศึกษา (สกอ.๙.๑) 

๔ คะแนน (๗ ข้อ) 

 
 

งาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

ล าดับ งาน/โครงการ 
ประเภทเงิน 

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

๑. ค่าจ้างชั่วคราว - ๑,๑๔๔,๘๐๐ 

๒. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ๒๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย 

- ๕๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น - ๑,๓๙๔,๘๐๐ 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖ 
 

การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๒๕ 

 

ส่วนที่  ๒ 
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดตัวชี วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ  ดังนี  
  ๑.  พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา  
บุคลากร  และชุมชน 
  ๒.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
  ๓.  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
  ๔.  ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม  
  ๕.  ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ 
  ๖.   ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
  ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 เพ่ือเป็นแนวทางของบุคลากรในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เห็นภาพรวม และ
ทิศทางในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยมีการระบุให้ รองผู้อ านวยการ  หัวหน้ากลุ่มงาน  และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เป็นผู้ดูแลตัวชี วัด เพื่อเก็บข้อมูลและรับผิดชอบด าเนินการ 

 ส าหรับตัวชี วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะครอบคลุมตัวชี วัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗  และตัวบ่งชี การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖  ตัวชี วัดเพ่ือการรับรองมาตรฐานคุณภาพ  รอบ ๓ ปี ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๒๖ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑  เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา  อาจารย์ บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น 
๑.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

นายภาสกร  วรอาจ 
 

นายภัทร ปานพรหม 

๒.  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ.๘.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ นางสาววิภารัตน์  อ่อนละออ 
 

๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.๙.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ 
 

นางสาวณัชชารีย์  ธัญรัฐวุฒินนท ์
นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 

๔.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗) 

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสาวกุลดา  สวนสลา 

เป้าประสงค์ที่  ๒  เป็นศูนยก์ลางการศึกษาค้นคว้าวิจัย ที่จัดเก็บ  รวบรวมให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่ันสมัยได้ครอบคลุม ครบถ้วน  และมีคุณภาพ 
๑.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

นายภาสกร  วรอาจ 
 

นายภัทร ปานพรหม 

๒.   ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
๓.  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ.๘.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ นางสาววิภารัตน์  อ่อนละออ 
 

๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.๙.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ นางสาวณัชชารีย์  ธัญรัฐวุฒินนท์ 
นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 

๕.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗) 

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสวกุลดา  สวนสลา 

เป้าประสงค์ที่  ๓ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการและคอมพิวเตอร์ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น 
๑.  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ (สกอ. ๗.๓) 

นายภาสกร  วรอาจ 
 

นายภัทร ปานพรหม 

๒.   ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
(สกอ.๘.๑) 

 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ นางสาววิภารัตน์  อ่อนละออ 
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เป้าประสงค์/ตัวช้ีวัด ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
 

๔. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.๙.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ 
 

นางสาวณัชชารีย์  ธัญรัฐวุฒินนท์ 
นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 

๕.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗) 

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสาวกุลดา  สวนสลา 

เป้าประสงค์ที่  ๔   เพิ่มศักยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
ทันสมัย  
๑.  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ.๘.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ นางสาววิภารัตน์  อ่อนละออ 
 

๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.๙.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ 
นางสาวณัชชารีย์  ธัญรัฐวุฒินนท์ 

นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 
๓.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗) 

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสาวกุลดา  สวนสลา 

เป้าประสงค์ที่  ๕   จัดหา จัดเก็บ  รวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและข้อมูลท้องถิ่นของ
จังหวัดนครสวรรค์  อุทัยธานี  และชัยนาท 
๑.  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
(สกอ.๘.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ์ นางสาววิภารัตน์  อ่อนละออ 
 

๒.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗) 

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสาวกุลดา  สวนสลา 

เป้าประสงค์ที่  ๖  บุคลากรมีความรู้และความช านาญมากยิ่งข้ึน  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๑.  กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. ๑.๑) ผศ.จรรยา  เหลียวตระกูล นางสาวเก็จกาญจน์  คุ้มพวง 
๒.  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุก
ระดับของสถาบัน (สกอ. ๗.๑) 

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสาวกุลดา  สวนสลา 

๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (สกอ.๙.๑) 

นายวราวุธ  วัชรสรณ ์
 

นางสาวณัชชารีย์  ธัญรัฐวุฒินนท์ 
นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า 

๔.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ (กพร. ๗) 

ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล นางสาวกุลดา  สวนสลา 
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ส่วนที่  ๓ 
การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 

 
 

 ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์  ตามเป้าหมายที่ก าหนดนั น  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาร
สนทศได้ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานได้ด าเนินการเป็นไปตามขั นตอน  ตั งแต่การวางแผน  การน าแผนไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผล  โดยจัดให้มีการจัดท ารายงานผลประเมินตนเอง  ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการประเมิน
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น การประกันคุณภาพภายใน  การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  และ
การติดตามการตรวจสอบและประเมินผลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

 

องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

๑. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 

๒. การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

๓. การวางแผนและบริหารโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดและตัวบ่งชี  
๔. รายงานการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. รายงานประเมินตนเอง (SAR) ในการประกันคุณภาพภายใน 

๖. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) 
๗. รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (CAR)  
๘. รายงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)  
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กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ 
 

         ทั งนี  การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ สามารถสรุปล าดับของกระบวนการ การ
ด าเนินงาน และขั นตอนต่าง ๆ ดังนี  
 

กระบวนการ 
 

การด าเนินงาน 
 

 
 

 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 

  ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 
 

 
 

 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) แผน
งบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและสอดคล้องกัน 

  ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ 
     โครงการและสามารถแก้ไขปญัหาได้อย่างเป็นระบบ 

 
 

 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏบิัติการและแผนงบประมาณ  
โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการไดจ้ริง  ณ  เวลาปจัจุบัน 
 

 
 

 วิเคราะหค์วามเบีย่งเบนของแผนทั งในเชิงปริมาณคุณภาพ   
และระยะเวลา 

 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตัิการ  แผนงบประมาณ  และ
ระยะเวลาด าเนินงาน  เพื่อให้โครงการจะบรรลเุป้าหมายที่
ก าหนด 

 
 

 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ นจากการด าเนินโครงการ 
    •   บุคลากร  (Man) 
    •   การบริหารจดัการ  (Management) 
    •   วัตถุดิบ/อุปกรณ์  (Material) 
    •   งบประมาณ  (Money) 
    •   เทคโนโลยี  (Technology) 
    •   สภาวะแวดล้อม  (Environment) 

  รายงานผลการด าเนินงาน 
      •   จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ นโครงการ 
      •   น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
      •   น าผลการพิจารรา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ  
          คณะกรรมการไปปรับปรงุโครงการต่อไป 
 

 

ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง 

เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ 

และแผนงบประมาณโครงการ 

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ 

และแผนงบประมาณ 

ปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติการ แผน 

งบประมาณ และระยะเวลาด าเนนิงาน 

ติดตามปัญหา และอุปสรรค 

ตลอดจนวิธีการแก้ไขปญัหา 

น าเสนอผลการด าเนินงาน 

ต่อคณะกรรมการบริหารส านัก 

และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าป ี



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ |  ๓๐ 

 

การรายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการ 
 

 
ในการด าเนินการปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ

ราชการ เป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานที่มาประเมินทั งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  โดยด าเนินการจัดท ารายงาน  เมื่อมีการประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร และ
คณะกรรมการบริหารส านักฯ  เพ่ือพิจารณา หลังจากนั นจึงน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารส านักฯ  ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป  ดังนี  

๑.  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ 
๒. รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายใน ที่สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั ง 
๓. รายงานประเมินผลประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
๔. รายงานประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั งเพ่ือรับการ

ประเมินจากคณะกรรมการภายนอกของส านักงาน ก.พ.ร. 
๕. การรายงานประเมินตนเองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั งเพ่ือรับการ

ประเมินจากคณะกรรมการภายนอก ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่  ๗๕/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

----------------------------------------------- 
เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ด าเนินไปด้วยดี         มีประสิทธิภาพ  

และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังต่อไปนี  
๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๑.๑  ผศ.จรรยา     เหลียวตระกูล   ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒  นายวราวุธ    วัชรสรณ์   กรรมการ 
๑.๓  นายภาสกร    วรอาจ   กรรมการ  
๑.๔  ดร.วรวิทย์     พัฒนาอิทธิกุล   กรรมการ 
๑.๕  นายเอกวิทย์   สิทธิวะ   กรรมการ 
๑.๖  นายภูริพัศ      เหมือนทอง   กรรมการ 
๑.๗  นางกาญจนา   สดับธรรม   กรรมการ 
๑.๘  นางสาวจริยา   ทิพย์หทัย   กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ 
 ๑. ด าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๒.  ชี แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๓.  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ๔.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงาน 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑  ผศ.จรรยา     เหลียวตระกูล   ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒  นายวราวุธ    วัชรสรณ์   กรรมการ 
๒.๓  นายภาสกร    วรอาจ   กรรมการ  
๒.๔  ดร.วรวิทย์     พัฒนาอิทธิกุล   กรรมการ 
๒.๕  นายเอกวิทย์   สิทธิวะ   กรรมการ 
๒.๖  นายภูริพัศ     เหมือนทอง   กรรมการ 
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๒.๗  นางกาญจนา    สดับธรรม   กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย   กรรมการ 
 ๒.๙  นายสุภรัตน์     กรุดฉ่ า   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวเก็จกาญจน์  เอี่ยมศรี  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวนิตยา      ทวศีักดิ์วนาไพร  กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาววรรณี      คณฑา   กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวกัญญา สิงหบุตร   กรรมการ 

๒.๑๔ นายภัทร  ปานพรหม  กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาววภิารัตน์ อ่อนละออ  กรรมการ 

 ๒.๑๖ นางสาวรุ่งนภา สาจิตร   กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวดวงพร     ดีนชุ   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวกุลดา สวนสลา   กรรมการ 
 ๒.๑๙ นางสาวสภุัคตรา พรมสีนอง  กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายสุมนฒ ์ จิรพัฒนพร  กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายสุวิศาล ทับแสง   กรรมการ 
 ๒.๒๒ นายพิพัฒน์พงศ์   แทนเทือก  กรรมการ 
 ๒.๒๓ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ า   กรรมการ 
 ๒.๒๔ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย  กรรมการและเลขานุการ 

๒.๒๕ นางสาวณัชชารีย์ ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่ 
๑. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประสานคณะกรรมการให้ความร่วมมือเมื่อจ าเป็น 
๔. เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ทั งนี   ตั งแต่  บัดนี เป็นต้นไป 
 

                                 สั่ง  ณ  วันที่   ๙  ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
                                                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล) 
                                                      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 


