
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑- 
 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๒- 
 

ค ำน ำ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไดต้ระหนักถึง 
ความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙”  

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ  และการจัดท าแผนการด าเนินงานของ
ปีงบประมาณต่อไป  ทั้งนี้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ โดยการประเมินผลโครงการสามารถสร้างตัวชี้วัดและการสร้างเครื่องมือในการประเมินโครงการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ได้แก่ การทบทวนปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  การวิเคราะห์ผลสภาพแวดล้อม (SWOT) และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
 

 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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สำรบัญ 
 

 
หน้ำ 

ส่วนที่  ๑  แผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ปรัชญา          ๑ 
   ปณิธาน          ๑ 
   วิสัยทัศน์          ๑ 
   พันธกิจ          ๑ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์         ๒ 
   เป้าประสงคห์ลักเชิงยุทธศาสตร์        ๒ 

  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ฯ  ๕ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑        ๖ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒        ๘ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓        ๑๐ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔        ๑๓ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕        ๑๔ 
    

ส่วนที่  ๒ กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ         
  การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ        ๑๖ 
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ    ๑๖ 

 

ส่วนที่  ๓  กำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำน       
  องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    ๑๙ 
  กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ     ๒๐

   การรายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการ      ๒๑ 
ภำคผนวก       
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ๒๓ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ๒๕ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์   ๒๘ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘   ๓๑ 
 และการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๓๙ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)      ๔๑ 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๔- 
 

 
 วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   ๔๔ 
 กราฟวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๔๕ 
 การก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดแผนปฏิบัติการ    ๔๖ 
 ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘  ๔๗ 
 และการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ (วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘  ๔๘ 
 และการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ (วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘) 
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙    ๔๙
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ส่วนที่หนึ่ง 

แผนปฏิบัติรำชกำรสู่กำรปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

 
 
ปรัชญำ 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 

 
ปณิธำน 
 ให้บริการระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ค้นคว้า  วิจัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
วิสัยทัศน์ 

ส่งเสริมการเป็น e-University โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบตามแบบ
มาตรฐานสากล 
 

พันธกิจ   
๑.  พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา   

บุคลากร  และชุมชน 
 ๒.  พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
 ๓.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 ๔.  ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม  
 ๕.  ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ 
 ๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
 ๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์   
๑. เป็นศูนย์กลางในการจัดหา  จัดเก็บ  รวบรวม  บ ารุงรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 

ทุกรูปแบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔.  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
๕.  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี 

  

เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 
๑. หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์  และ

บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ  
๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด  
กลยุทธ์ 
๑) จัดบริการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๒) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชา เพื่อให้การบริการแก่บุคลากร 
๓) จัดหา และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่

นักศึกษาและบคุลากร 
๔) จัดหาและสร้างเครื่องมือกลไกที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ 
๕) ท าความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก 

 

๒. ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ
ต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษา และค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒) จ านวนหนังสือ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  
๓) จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  
๔) จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕) เพ่ิมอุปกรณ์ขยายเครือข่าย  
๖) เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนและบริการอินเทอร์เน็ต  
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กลยุทธ์ 
๑) จัดหาทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัย และการ 

เรียนการสอน 
๒) ส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม

ได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  โดยผ่านระบบ 
Intranet/Internet  ได้ตลอด  ๒๔ ชัว่โมง 

๓) เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔) จัดหา/สร้างกลไกเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 

๕) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
 

๓.  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ แก่
นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับการสอน/อบรม  
๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบ้ริการที่จัดส าหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบ้ริการที่จัดส าหรับชุมชน  
๔) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของบุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
๕) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน  อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของชุมชน  
กลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ  

ความรู้  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
๒) ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี

การศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล  ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้น 

๓) จัดโครงการให้บริการวิชาการที่หลากหลายตรงความต้องการ แก ่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และชุมชน 

๔) ท าการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านจากผู้เข้าใช้บริการ 
 

 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๘- 
 

๔. บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ ในสายงาน  
ตัวช้ีวัด 
๑) บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาความรู้  
กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)   
๑) พัฒนาบุคลากรให้ตรงสายงาน รวมทั้งพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมอาเซียน 
๒) การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  (knowledge management, KM) 
 

๕. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด 
๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงาน  ห้องสมุด และระบบสารสนเทศ  
๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร 
๓) ด าเนินงานตามแผน 
๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
๖) ส านัก ไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือความมั่นคงทางการเงิน  
กลยุทธ์ 
๑) ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 

- มีคณะท างาน จัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
- ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
- มีคณะท างาน แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ติดตามการด าเนินงานขอแผนปฏิบัติการประจ าปี  

๒) ผู้บริหาร บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล 
๓) ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ 

- มีคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินแก่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 
- มีหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

๔) ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง   
 - มีคณะท างาน จัดท าแผนความเสี่ยง 
 - ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน 
 - ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๙- 
 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
และเป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

 
วิสัยทัศน์ 

               

 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 

 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
 

๑. เปน็ศูนยก์ลางใน
การจัดหา  จดัเกบ็  
รวบรวม  บ ารุงรักษา 
และใหบ้ริการ
ทรัพยากรสารสนเทศ 
ทุกรูปแบบโดยน า
เทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใช้ในการบริหาร
จัดการทีเ่ปน็ระบบ 

๒.  เป็นศูนย์กลาง
การศึกษา  ค้นคว้า  
วิจัย  และพัฒนา
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓.  เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการ
วิชาการด้าน
ทรัพยากร
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.  เป็นองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้  

๕.  มีการบริหาร
จัดการภายใน
องค์กรที่ดี 
 
 

 
 

เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 
 

๑.มีหนังสือ และสื่อโสต 
สนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา 
อาจารย์  และบุคลากร
ในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่น 

๒. ระบบคอมพวิเตอร์ 
และเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความ
ทันสมัย ครอบคลุม 
ครบถ้วน และม ี
คุณภาพต่อการเรียนรู้ 
รองรับการศึกษาและ
ค้นคว้าวิจัย  

๓.พัฒนาความรู้
ความสามารถดา้น
วิชาการ การใช้
ทรัพยากรสารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร์  แก่
นักศึกษา  คณาจารย์  
บุคลากร  ใน
มหาวิทยาลัยฯ และ
ประชาชนในท้องถิ่น ให้
สูงขึ้น 
 

๔.บุ คล ากรมี ความรู้ 
และความช านาญ ใน
สายงาน   
 
 

๕.มีการบริหารจัดการ
ภายในอง ค์กรที่ เป็ น
ระบบได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล 
 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๐- 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๑ 
เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดหำ  จัดเก็บ  รวบรวม  บ ำรุงรักษำ และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ

โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ 
 

 

เป้ำประสงค์ 
หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์  
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย  

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๕๙) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รองผู้อ านวยการ                  
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และ
โสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ 

๒,๓๐๐ เล่ม/รายการ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ๑๓๕,๐๐๐ คน หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
 
ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ  
๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด  

 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่  ๑ จัดบริการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กลยุทธ์ที่  ๒ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชา  เพ่ือให้การบริการแก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่  ๓ จัดหาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่นักศึกษา

และบุคลากร 
กลยุทธ์ที่  ๔ จัดหาและสร้างเครื่องมือกลไกท่ีทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ 
กลยุทธ์ที่  ๕ ท าความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๑- 
 

งำน/โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ ครุภณัฑ์ศูนย์วิทยบริการ - ๕๑๘,๕๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๑ นางกาญจนา สดับธรรม 
๒ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอทิธิกุล 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
นางกาญจนา สดับธรรม 

๓ โครงการพัฒนาส านัก            
วิทยบริการฯ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
นางกาญจนา สดับธรรม 

๔ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ                   
ศูนย์วิทยบริการ 

- ๘๘,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๒-๓ นางกาญจนา สดับธรรม 

๕ ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ - ๙๒,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๒ นางกาญจนา สดับธรรม 
๖ โครงการฐานข้อมลูออนไลน์

ห้องสมุด 
- ๒๗๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๒ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
นางกาญจนา สดับธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๒- 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๒ 
เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ  ค้นคว้ำ  วิจัย และพัฒนำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

เป้ำประสงค์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมี 
คุณภาพต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๕๙) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) จ านวนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๒) จ านวนหนังสือ สิ่งพิมพ์ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  

๒,๘๐๐ รายการ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

๓) จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ให้บริการ  

๑๓ ฐาน หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

๔) จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓๙,๐๐๐คน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๕) เพ่ิมอุปกรณ์ขยายเครือข่าย  Switch ๑๕๐ ตัว หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๖) เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส าหรับ
การเรียนการสอนและบริการอินเทอร์เน็ต  

accet point ๑๗๕ ตัว รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๓- 
 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่  ๑ จัดหาทรัพยากรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัยและ

การเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่  ๒ ส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูล

เพ่ิมเติมได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  
โดยผ่านระบบ Intranet/Internet  ได้ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 

กลยุทธ์ที่  ๓ เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือการให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กลยุทธ์ที่  ๔ จัดหา/สร้างกลไกเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่  ๕ ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา 

 
งำน/โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ นายภาสกร  วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๒ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ - ๙๙,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

ไตรมาสที่ ๑ นายภาสกร วรอาจ 
นายภูริพศั  เหมือนทอง 

๓ จัดหาวงจรสื่อสารและบริการ
อินเทอร์เน็ต 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

ไตรมาสที่ ๒ นายภาสกร วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๔ ครุภณัฑ์ให้บริการศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ๕๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
๔, ๕  และ ๖ 

ไตรมาสที่ ๑ นายภาสกร วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๕ โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ นางกาญจนา สดับธรรม 

๖ โครงการฐานข้อมลูออนไลน์
ห้องสมุด 

- ๒๗๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๒ ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
นางกาญจนา สดับธรรม 

๗ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน ์ - ๑๒๖,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
๓ และ ๔ 

ไตรมาสที่ ๒-๔ นายภาสกร วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๔- 
 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๓ 

 

เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   

เป้ำประสงค์ 

 

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์     
แก่นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น 

 
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๕๙) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) จ านวนนักศึกษา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ได้รับการสอน/อบรม  ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ 

๓,๔๐๐ คน รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 

๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่
ให้บริการที่จัดส าหรับบุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๓   โครงการ/กิจกรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 

๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่
ให้บริการที่จัดส าหรับชุมชน ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๖   โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
 

๔) จ านวนนักศึกษาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับ
การสอน/อบรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

≥๔๕๐ คน 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 

๕) จ านวนรุ่นที่จัดอบรมให้บุคลากร 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

≥๑๐ รุ่น รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 

๖) จ านวนหลักสูตร ที่ให้บริการที่จัด
ส าหรับชุมชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓ หลักสูตร 
 

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๕- 
 

 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๕๙) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๗) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน 
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ระดับ ๔ ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๘) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน  
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
ชุมชน 

ระดับ ๔ ๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 
กลยุทธ ์ 
กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ  

ความรู้  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
กลยุทธ์ที่  ๒ ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี

การศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล  ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 

กลยุทธ์ที่  ๓ จัดโครงการให้บริการวิชาการที่หลากหลายตรงความต้องการ แก่ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และชุมชน 

กลยุทธ์ที่  ๔ ท าการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านจากผู้เข้าใช้บริการ 

 
งำน/โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศประจ าปี ๒๕๕๙ 

๗๒,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑, ๒ 
 

ไตรมาสที่ ๑-๒ 
ไตรมาสที่ ๔ 

๑.นายภาสกร วรอาจ 
๒.ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 

ตัวช้ีวัดที่  
๓, ๔, ๕ 

๑.นางกาญจนา สดับธรรม 
๒.นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๒ โครงการบริการวิชาการ            
แก่สังคม 

- ๑๐๒,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓, ๔, 
๕, ๖, ๗, ๘ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ ๑.นางกาญจนา สดับธรรม 
๒.นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๓ จัดประชุมวิชาการศูนย์              
วิทยบริการ 

๘๗,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑,  
๒, ๓ 
 

ไตรมาสที่ ๒ ๑.ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล
๒.นางกาญจนา สดับธรรม 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๖- 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๔ การพัฒนาความรู้และทักษะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ๒๐๐,๐๐๐ ตวัช้ีวัดที่ ๑, ๒ 
 

ไตรมาสที่ ๒-๓ ๑.นายภาสกร วรอาจ 
๒.ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 

๕ จัดการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยั 

- ๒๑๒,๑๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑, ๒ 
 

ไตรมาสที่ ๒-๓ ๑.นายภาสกร วรอาจ 
๒.ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 

๖ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ๓๙๕,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑, ๒ 
 

ไตรมาสที่ ๑-๔ ๑.นายภาสกร วรอาจ 
๒.ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 

๗ พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

- ๕๐๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑, ๒ 
 

ไตรมาสที่ ๒ ๑.นายภาสกร วรอาจ 
๒.ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 

๘ ประชาสมัพันธ์ส านัก 
วิทยบริการฯ 

- ๑๓๙,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๗, ๘ ไตรมาสที่ ๑-๔ ๑.นางกาญจนา สดับธรรม 
๒.นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๗- 
 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๔ 
 

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 

 

เป้ำประสงค์ 
 

 

บุคลากรมีความรู้ และความช านาญในสายงาน 
 

 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๕๙) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการพัฒนาความรู้ 

ร้อยละ ๙๐ ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๒. รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

กลยุทธ ์ 
กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)   

กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาบุคลากรให้ตรงสายงาน รวมทั้งพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่  ๓ การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  (knowledge management, KM) 

  
งำน/โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ เตรียมความพร้อมรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
สกอ. 

๓๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัด ๑ ไตรมาสที่ ๔ ๑.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
๒.นายภาสร วรอาจ 
๓.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๒ พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน  ๕๐๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัด ๑ ไตรมาสที่ ๑-๔ ๑.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
๒.นายภาสร วรอาจ 
๓.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๑๘- 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๕ 
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ดี 

 

เป้ำประสงค์ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๕๙) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงาน  
ห้องสมุด และระบบสารสนเทศ  

ระดับ ๔ ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๒. รองผู้อ านวยการ               
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๓. รองผู้อ านวยการ                     
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ระดับ ๔ ๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้าส านักงาน 

๓) ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ ๘๐ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  ระดับ ๔ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 9001:2008  

ได้รับการรับรอง ๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 
๓. หัวหน้าส านักงาน 

๖) ส านักไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ
ความมั่นคงทางการเงิน  

ไม่มี ๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 

 
กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่  ๑ ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 

- มีคณะท างาน จัดท าหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
- ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
- มีคณะท างาน แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี 
- ติดตามการด าเนินงานขอแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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กลยุทธ์ที่  ๒ ผู้บริหาร บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่  ๓ ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ 
- มีคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินแก่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 
- มีหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน   
  ภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔ ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง   
- มีคณะท างาน จัดท าแผนความเสี่ยง 
- ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน 
- ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง 

 

งำน/โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ เตรียมความพร้อมรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์  
สกอ. พ.ศ.๒๕๕๗ 

๓๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ 
๓,๔,๕          
และ ๖ 

ไตรมาสที่ ๔ ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
 

๒ ประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านัก 

- ๓๙,๑๔๔ ตัวช้ีวัดที่ 
๓,๔,๕             
และ ๖ 

ไตรมาสที่ ๑-๒ 
ไตรมาสที่ ๔ 

ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
 

๓ บริหารจดัการส านักงาน - ๗๒๒,๙๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
และ ๒ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ ๑.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
๒.นายภาสร วรอาจ 
๓.ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๔ พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๒ ไตรมาสที่ ๑-๔ ๑.ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
๒.นางสาวจริยา ทิพย์หทัย 
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ส่วนที่สอง 
กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ 

 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑  ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของส านัก  โดยเน้นการให้บริการ ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ รวดเร็ว และทันสมัย  เป็นแนวทางบุคลากรในหน่วยงานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เห็นภาพรวม  และทิศทางในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการก ากับติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน
ต่าง ๆ โดยมีการระบุให้ หัวหน้ากลุ่มงาน รองผู้อ านวยการ  เป็นผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด   เพ่ือเก็บข้อมูลและ
รับผิดชอบด าเนินการ  
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด  ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

 

เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
เป้ำประสงค์ที่  ๑ หนังสือ และสื่อโสต มีปริมำณที่เพียงพอสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำของนักศึกษำ 
อำจำรย์  และบุคลำกรในมหำวิทยำลัย รวมทั้งประชำชนในท้องถิ่น  
๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา

ทรัพยากรสารสนเทศ 
รองผู้อ านวยการ  
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

หัวหน้าส านักงาน 

๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และ
โสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ 

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ หัวหน้ากลุ่มงานบริการ 
และกิจกรรม 

เป้ำประสงค์ที่  ๒ ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และ
มีคุณภำพต่อกำรเรียนรู้ รองรับกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัย   
๑) จ านวนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

หัวหน้าส านักงาน 

๒) จ านวนหนังสือ สิ่งพิมพ์ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
 

หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓) จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ให้บริการ  

หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 
๔) จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

๕) เพ่ิมอุปกรณ์ขยายเครือข่าย  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๖) เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ
ส าหรับการเรียนการสอนและบริการ
อินเทอร์เน็ต  

รองผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

เป้ำประสงค์ที่  ๓ พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ และคอมพิวเตอร์  
แก่นักศึกษำ  คณำจำรย์  บุคลำกร  ในมหำวิทยำลัยฯ และประชำชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น  
๑) จ านวนนักศึกษา บุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่
ได้รับการสอน/อบรม  

๑. รองผู้อ านวยการ ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๒. รองผู้อ านวยการ               
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการ
ที่จัดส าหรับบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

๑. รองผู้อ านวยการ            
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๒. รองผู้อ านวยการ                   
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการ
ที่จัดส าหรับชุมชน  

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๔) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน 
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
บุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๕) ความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการสอน  
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
ชุมชน 

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 
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เป้ำประสงค์/ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบหลัก 
ผู้จัดเก็บข้อมูลและ 

ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร 

เป้ำประสงค์ที่  ๔ บุคลำกรมีควำมรู้ และควำมช ำนำญในสำยงำน  

๑) บุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนา
ความรู้ 

๑. รองผู้อ านวยการ  
ฝ่ายบริหาร 
๒. รองผู้อ านวยการ      
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๓. รองผู้อ านวยการ       
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

หัวหน้าส านักงาน 

เป้ำประสงค์ที่  ๕  มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรทีเ่ป็นระบบไดร้ับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล 

๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
ส านักงาน  ห้องสมุด และระบบ
สารสนเทศ  

๑. รองผู้อ านวยการ       
ฝ่ายบริหาร 
๒. รองผู้อ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
๓. รองผู้อ านวยการ          
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๑. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และเลขานุการ 
๒. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 
๓. หัวหน้ากลุ่มงานบริการ
และกิจกรรม 

๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ๑. รองผู้อ านวยการ              
ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้าส านักงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและ
เลขานุการ 

๓) ด าเนินงานตามแผน รองผู้อ านวยการ               
ฝ่ายบริหาร 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย
และแผนงาน 

๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  ๑. รองผู้อ านวยการ            
ฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้าส านักงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัสดุ 

๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน  
ISO 9001:2008  

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 
๓. หัวหน้าส านักงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานทุก 
กลุ่มงาน 

๖) ส านักไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ
ความมั่นคงทางการเงิน  

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มงานทุก 
กลุ่มงาน 
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ส่วนที่สำม 
กำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำน 

 
 

 ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์  ตามเป้าหมายที่ก าหนดนั้น  ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานได้ด าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอน  ตั้งแต่การวางแผน  การน า
แผนไปปฏิบัติและการประเมินผล  โดยจัดให้มีการจัดท ารายงานประจ าปี ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งาน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
องค์ประกอบส ำคัญในกำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำน 

๑.  การ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และค า
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒.  การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
๓.  การวางแผนและบริหารโครงการ ให้บรรจุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ 

 ๔.  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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กระบวนกำรกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร 
 

 การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 

กระบวนกำร กำรด ำเนินงำน 
 
 
 

 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
  ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

 
 

 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Project Schedule) 
แผนงบประมาณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกัน 

 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ 
    โครงการและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 

 
 

 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ  โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้จริง  
ณ  เวลาปัจจุบัน 

 
 

 วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ  และระยะเวลา 

 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  แผนงบประมาณ  
และระยะเวลาด าเนินงาน  เพื่อให้โครงการจะบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
    •   บุคลากร  (Man) 
    •   การบริหารจัดการ  (Management) 
    •   วัตถุดิบ/อุปกรณ์  (Material) 
    •   งบประมาณ  (Money) 
    •   เทคโนโลยี  (Technology) 
    •   สภาวะแวดล้อม  (Environment) 

 
 
 
  

จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ 
และแผนงบประมาณโครงการ 

ตรวจสอบอนุมัติโครงการ รวมถึง 
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

ปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติการ  แผน 
งบประมาณ  และระยะเวลาด าเนนิงาน 

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนงบประมาณ 

ติดตามปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปญัหา 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกำรปฏิบัติรำชกำร 

 

 
 ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติราชการ  เป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานที่มา
ประเมินทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก  ดังนี้ 
 

๑. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติการ  และแผนงบประมาณ   
๒. รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายในที่สภา

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง   
๓. รายงานประเมินผลประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินหัวหน้า

หน่วยงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
๔. รายงานประเมินตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพ่ือ

รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอกของส านักงาน  ก.พ.ร. 
๕. การรายงานประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

***************************** 
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ภำคผนวก 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ ๖๙/๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
___________________________________________________ 

 

เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ด าเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ประธานกรรมการ 
๑.๒  ผศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ  กรรมการ 
๑.๓  ดร.วรวิทย ์  พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ 
๑.๔  นายภาสกร  วรอาจ  กรรมการ 
๑.๕  นายชยันต์   นันทวงศ์ กรรมการ 
๑.๖  นางกาญจนา  สดับธรรม กรรมการ 
๑.๗  นายภูริพัศ  เหมือนทอง กรรมการ 
๑.๘  นางสาวจริยา   ทิพย์หทัย กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
 ๑. ด าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๒.  ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓.  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๔.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงาน 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑  ผศ.จรรยา     เหลียวตระกูล   ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒  ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายภาสกร    วรอาจ   กรรมการ  
๒.๔  ดร.วรวิทย์     พัฒนาอิทธิกุล   กรรมการ 
๒.๕  นายชยันต์  นันทวงศ ์   กรรมการ 
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๒.๖  นายภูริพัศ      เหมือนทอง  กรรมการ 
๒.๗  นางกาญจนา     สดับธรรม  กรรมการ 

 ๒.๘  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย   กรรมการ 
 ๒.๙  นายสุภรัตน์      กรุดฉ่ า   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวนิตยา      ทวศีักดิ์วนาไพร  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาววรรณี      คณฑา   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวกัญญา สิงหบุตร   กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวณัฐณิชา คงประกอบ  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาววภิารัตน์ อ่อนละออ  กรรมการ 

 ๒.๑๕ นางสาวรุ่งนภา สาจิตร   กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางดวงพร      สีระวัตร   กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวกุลดา สวนสลา   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวสภุัคตรา พรมสีนอง  กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายสุมนฒ ์ จิรพัฒนพร  กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายวิทยา  สีระวัตร   กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ า   กรรมการ 
 ๒.๒๒ นางสาวบุสด ี หมื่นขัน   กรรมการ 
 ๒.๒๓ นายปิยพนธ์   ปั้นนาค   กรรมการ 

๒.๒๔ นายอาดัม   จิกิตศิลปิน  กรรมการ 
๒.๒๕ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๖ นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
๑. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประสานคณะกรรมการให้ความร่วมมือเมื่อจ าเป็น 
๔. เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                 สั่ง  ณ  วันที่   ๓๑  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
                                                            
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล) 
                                                      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ ๖๒(๑)/๒๕๕๘ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

______________________________________________________________ 
 

เพ่ือให้การทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ด าเนินไปด้วยดี                      
มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๒.๑ ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ประธานกรรมการ 
๑.๒  ผศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ  กรรมการ 
๑.๓  ดร.วรวิทย ์  พัฒนาอิทธิกุล กรรมการ 
๑.๔  นายภาสกร  วรอาจ  กรรมการ 
๑.๕  นายชยันต ์  นันทวงศ์ กรรมการ 
๑.๖  นางกาญจนา  สดับธรรม กรรมการ 
๑.๗  นายภูริพัศ  เหมือนทอง กรรมการ 
๑.๘  นางสาวจริยา   ทิพย์หทัย กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่
 ๑.  ด าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
 ๒.  ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
                ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  
 ๓.  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘– ๒๕๖๑ 
 ๔.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงาน 
  

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑  ผศ.จรรยา     เหลียวตระกูล   ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒  ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ   รองประธานกรรมการ 
๒.๓  นายภาสกร    วรอาจ   กรรมการ  
๒.๔  ดร.วรวิทย์     พัฒนาอิทธิกุล   กรรมการ 
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๒.๕  นายชยันต ์     นันทวงศ์  กรรมการ 
๒.๖  นายภูริพัศ      เหมือนทอง  กรรมการ 
๒.๗  นางกาญจนา     สดับธรรม  กรรมการ 

 ๒.๘  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย   กรรมการ 
 ๒.๙  นายสุภรัตน์      กรุดฉ่ า   กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาวนิตยา      ทวศีักดิ์วนาไพร  กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาววรรณี      คณฑา   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวกัญญา สิงหบุตร   กรรมการ 

๒.๑๓ นางสาวณัฐณิชา   คงประกอบ  กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาววภิารัตน์ อ่อนละออ  กรรมการ 

 ๒.๑๕ นางสาวรุ่งนภา สาจิตร   กรรมการ 
 ๒.๑๖ นางดวงพร      สีระวัตร   กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวกุลดา สวนสลา   กรรมการ 
 ๒.๑๘ นางสาวกชกร พิเดช   กรรมการ 
 ๒.๑๙ นายสุมนฒ ์ จิรพัฒนพร  กรรมการ 
 ๒.๒๐ นายวิทยา  สีระวัตร   กรรมการ 
 ๒.๒๑ นางสาวไพรสุดา    ปานพรม  กรรมการ 
 ๒.๒๒ นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ า   กรรมการ 
 ๒.๒๓ นางสาวบุสด ี หมื่นขัน   กรรมการ 

๒.๒๔ นางสาวสภุัคตรา    พรมสีนอง  กรรมการ 
๒.๒๕ นายอาดัม  จิกิตศิลปิน  กรรมการ  
๒.๒๖ นางสาวจริยา ทิพย์หทัย  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๗ นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่
๑. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๑ 
๒. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประสานคณะกรรมการให้ความร่วมมือเมื่อจ าเป็น 
๔. เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๑  
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ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

                                 สั่ง  ณ  วันที่   ๕  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล) 
                                                      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่  ๖๒(๒)/๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๑ 
______________________________________________________________ 

 

 ตามท่ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค าสั่งที่ ๖๒/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่ไปราชการ เพ่ือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ และการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และในวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล  ประธานกรรมการ 
๑.๒  ผศ.ดร.ทินพันธุ์   เนตรแพ   กรรมการ 
๑.๓  ดร.วรวิทย ์  พัฒนาอิทธิกุล  กรรมการ 
๑.๔  นายภาสกร  วรอาจ   กรรมการ 
๑.๕  นายชยันต ์     นันทวงศ์  กรรมการ 
๑.๖  นางกาญจนา  สดับธรรม  กรรมการ 
๑.๗  นายภูริพัศ  เหมือนทอง  กรรมการ 
๑.๘  นางสาวจริยา   ทิพย์หทัย  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการบริหารและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑  ผศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ   ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการ 
๒.๓  นางสาววภิารัตน์  อ่อนละออ  กรรมการ 
๒.๔  นางสาวรุ่งนภา   สาจิตร   กรรมการ 
๒.๕  นางสาวไพรสุดา   ปานพรม  กรรมการ 
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 ๒.๖  นางสาวสุณิสา   อ่อนฉ่ า   กรรมการ   
  ๒.๗  นางสาวจริยา   ทิพย์หทัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑. จัดท าก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
           ๒. จัดท าเอกสารส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
  ๓.๑  นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการ 

๓.๓  นางสาววภิารัตน์  อ่อนละออ  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ท าเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยธุรกำรและประเมินผล 
  ๔.๑  นายชยันต์     นันทวงศ์  ประธานกรรมการ 

๔.๒  นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการ 
๔.๓  นางสาววภิารัตน์  อ่อนละออ  กรรมการ 
๔.๔  นางสาวรุ่งนภา   สาจิตร   กรรมการ 
๔.๕  นางสาวไพรสุดา   ปานพรม  กรรมการ 

 ๔.๖  นางสาวสุณิสา   อ่อนฉ่ า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
หน้ำที ่ ๑. รับลงทะเบียน 
    ๒. ด าเนินงานธุรการ  
    ๓. จัดท าแบบประเมิน และสรุปผลประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 

๕. คณะวิทยำกร 
๕.๑  ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
๕.๒  นางสาวจริยา ทิพย์หทัย 

หน้ำที ่  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดระยะเวลาการประชุม 
 

๖. ผู้ช่วยวิทยำกร  
๖.๑  นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท ์
๖.๒  นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ า 

หน้ำที ่  ด าเนินการช่วยเหลือวิทยากรตลอดระยะเวลาการการประชุม   
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์  
  ๗.๑  ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ า   กรรมการ 
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 ๗.๓  นายวีระศักดิ์  ศรีผง กรรมการ 
 ๗.๔  นายพิเชษฐ  อยู่เย็น  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑) จัดสถานทีห่้องประชุมนพเก้า อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๑ และห้องประชุมราชพฤกษ์  
  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ 
         ๒) ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 

 ขอให้คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในค าสั่งนี้ ด้วยความตั้งใจและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักวิทยบริการ ฯ 

 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้  เป็นต้นไป 
 

        สั่ง ณ วันที่  ๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มขอเสนอโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
ชื่อโครงกำร:   ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ และกำรจัดท ำแผน 
                  กำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๙ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสารสนเทศและจัดบริการสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษาอาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกนอกมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมชุมชน ซึ่งต้องเพ่ิม
ศักยภาพให้สามารถจัดบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างครอบคลุม เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสารที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการและความต้องการของสังคมเพ่ือการ
พัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้ได้มาตรฐาน
ในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 

 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของส านักวิทยบริการฯ ที่ผ่านมา ได้มีการก าหนด
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยได้มีการจัดท า
แผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่  
 ๑. แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 ๒. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๓. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๔. แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๕. แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 ๖. แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๗. ผลการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ดังนั้น ส านักวิทยบริการฯ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนต่างๆ 
ดังกล่าวทั้งในด้าน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้งบประมาณ ให้มีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผน
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ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 

 ผลที่ได้จากการทบทวนผลด าเนินการดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญในการเป็นข้อมูลเพ่ือการ
เตรียมการในการจัดท าแผนต่างๆในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๒. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๔. แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 จากเหตุผลดังกล่าว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการ“ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๘ และการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙”
เพ่ือให้บุคลากรด าเนินการพัฒนาองค์กรร่วมกัน ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการปรับ
พฤติกรรมการท างาน และสามารถพัฒนาคุณภาพการท างานตามตัวชี้วัด และพัฒนาผลงานขององค์กรใน
ภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ทบทวนแผน 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ให้บุคลากรทุกคน และทุกกลุ่มงานภายในองค์กรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis)ขององค์กร เพ่ือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค 
รวมถึงการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาองค์กร และมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่สามารถถ่ายทอดให้
บุคลากรได้น าไปปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. ทบทวนผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 ๒. จัดท าแผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้รับทราบและมุ่งปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้   

 
๓. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 ๓.๑ เชิงปริมำณ 
       ๑) ผู้บริหาร และบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกว่าร้อยละ ๘๐  
         ๒) ทบทวนผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จ านวน ๖ แผน และผลการประกัน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       ๓) แผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๔ แผน 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ |  -๓๗- 
 

 ๓.๒ เชิงคุณภำพ 
  ๑) บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ทราบถึงผลการด าเนินการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ในระดับมาก 
  ๒) บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ทราบถึงแผนด าเนินการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ที่จะน าไปปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทย
บริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ในระดับมาก 
 
๔. วิธีกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร (PDCA)  

  

 

๕. กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไป

ประชุมเชิงปฏิบัติการจ านวน ๔๕ คน  ดังนี้ 

 

รำยกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๘ 

(๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ – ๑๕ ตุลำคม ๒๕๕๙) 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

ขั้นวำงแผน (P) 
๑. ประชุมวางแผนจัดเตรียมโครงการ  

 

    

ขั้นด ำเนินกำร (D) 
๑. เสนอโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
๒. วางแผนการประชุมตามโครงการ 
๓. มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรด าเนินงาน 
๔. ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
๕. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 

    

ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 
  ๑. สรุปและประเมินผลการด าเนินโครงการ
โดยใช้แบบประเมิน 
  ๒. สรุปข้อมูลในการจัดท าแผน 

    

ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A) 
  ๑. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
  ๒. จัดท าแผนน าเสนอเพ่ือพิจารณา ปรับปรุง 
      แก้ไขตามค าแนะน า และน าแผนไปปฏิบัติ  
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๑.   ผศ.จรรยา  เหลียวตระกูล ๒.   ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
๓.   ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล ๔.   นายภาสกร  วรอาจ 
๕.   นายชยันต์  นันทวงศ์ ๖.   นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
๗.   นางกาญจนา  สดับธรรม ๘.   นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
๙.   นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร ๑๐. นางสาวไพรสุดา  ปานพรม 
๑๑. นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า ๑๒. นางสาววภิารัตน์  อ่อนละออ 
๑๓. นางสาวกชกร  พิเดช ๑๔. นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรฐัวุฒินนท์ 
๑๕. นางสาวกุลดา  สวนสลา ๑๖. นางสาวณัฐณิชา  คงประกอบ 
๑๗. นายวิชชากร  คูหาทอง ๑๘. นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร 
๑๙. นายสุวิศาล  ทับแสง ๒๐. นายนภดล  แข็งการนา 
๒๑. นายปิยพนธ์  ปั้นนาค ๒๒. นายอาดัม  จิกติศิลปิน 
๒๓. นางสาววรรณี  คณฑา ๒๔. นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ 
๒๕. นางสาวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ ๒๖. นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสุธาดล 
๒๗. นางสาวฉัตรดาว  ชาติเชือ้ ๒๘. นายพิเชษฐ  อยู่เย็น 
๒๙. นางสาวสุภัคตรา พรมสีนอง ๓๐. นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย 
๓๑. นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ ๓๒. นางสาวบุสดี  หมื่นขัน 
๓๓. นายวีระศักดิ์   ศรีผง ๓๔. นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ า 
๓๕. นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร ๓๖. นางสาวณัฐฐิดา  มากหมู่ 
๓๗. นางดวงพร  สีระวัตร ๓๘. นายวิทยา  สีระวัตร 
๓๙. นางสาวภัทราพร  วงษ์น้อย ๔๐. นางสาวกัญญา  สิงหบุตร 
๔๑. นายพันธ์ระวี  หมวดศรี ๔๒. นายณัฐดนัยภัทร  ยามปลอด 
๔๓. นางสมพงษ์  เผือกจีน ๔๔. นางสาวมะลิ  เพียรจันทร์ 
๔๕. นางสาวจารุนีย์  มหาวิลยั  

 
๖. กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
๐๖.๐๐ - ๑๒.๒๙ น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยรถบัสเช่าปรับอากาศ 
  เดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรี 
๑๒.๓๐ - ๑๓.๒๙ น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๒๙ น. เดินทางถึงที่พัก ณ โรงแรม เดอะฟอรเ์รสต์ รีสอร์ท อ าเภอไทรโยค  
  จังหวัดกาญจนบุรี ลงทะเบียนเข้าที่พัก เก็บกระเป๋าสัมภาระ  
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๑๔.๓๐ - ๑๗.๒๙ น. กิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุข และ 
  วิธีการสร้างความสุขในที่ท างาน (Happy workplace) 
๑๗.๓๐ - ๑๘.๒๙ น. พักรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
๑๘.๓๐ - ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากร ส านักวิทยบริการและ 
                          เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วันเสำร์ที่ ๒๙ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
๐๖.๐๐ – ๐๘.๕๙ น. ออกเดินทางจากที่พัก อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยรถบัสเช่าปรับอากาศ  
                          เดินทางถึงอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
๐๙.๐๐– ๑๑.๕๙ น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ณ ห้องประชุม  
  โรงแรมซองกาเลีย รีสอร์ท  อ าเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๒.๐๐ - ๑๒.๕๙ น.        พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๒๙ น ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
                                 ณ ห้องประชุม โรงแรมซองกาเลีย รีสอร์ท อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น   พักรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
   

วันอำทิตย์ที่ ๓๐ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
๐๙.๐๐ - ๑๑.๕๙ น.  สรุปภาพรวมกิจกรรม 
๑๒.๐๐ - ๑๒.๕๙ น.  พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๕๙ น.  เดินทางออกจากที่พักอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเยี่ยมชม 
  หมู่บ้านมอญ วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) และเจดีย์พุทธคยา ชมด่านเจดีย์สามองค์  
  ชายแดนไทย-พม่า 
๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐น. เดินทางออกจากอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  นครสวรรค์ 
หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
๗.  งบประมำณ 
 ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส ๕๘AC๒๐๑๐๐๐๑๕  โครงการ พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงบที่ใช้ด าเนินการทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังนี้ 
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หมวดรำยจ่ำย รำยกำร จ ำนวนเงิน หมำยเหตุ 
ค่ำใช้สอย - ค่าท่ีพักคู่ (อาจารย์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่) ๒๒ ห้อง ๆ ละ 

๑,๕๐๐ บาท จ านวน ๒ คืน (๑,๕๐๐ บาท x ๒๒ ห้อง x ๒ คืน) 
๖๖,๐๐๐  

- ค่าท่ีพักเดี่ยว ๑ ห้อง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท จ านวน ๒ คืน 
(๑,๒๐๐ บาท x ๑ ห้อง x ๒ คืน) 

๒,๔๐๐  

- ค่าเช่าเหมารถบัสปรับอากาศ (๔๕ ที่นั่ง) ๑ คัน ๓ วัน ๆ ละ 
๑๐,๐๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐ บาท x ๑ คัน x ๓ วัน) 

๓๐,๐๐๐  

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถบัสปรับอากาศ ๓ วันๆ ละ ๕,๐๐๐บาท 
(๕,๐๐๐ บาท x ๑ คัน x ๓ วนั) 

๑๕,๐๐๐  

- ค่าเช่าห้องประชุม ๕,๐๐๐  
ค่ำตอบแทน -ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้อ านวยการส านักฯ ๑ คน ๒๗๐ บาท/วัน 

จ านวน ๓ วัน (๒๗๐ บาท x ๑ คน x ๓) 
๘๑๐  

- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ และนักวิชาการ ๔๔ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท 
จ านวน ๓ วัน (๒๔๐ บาท x ๔๔ คน x ๓ วัน) 

๓๑,๖๘๐  

ค่ำวัสดุ - ค่าวัสดุในการด าเนินกิจกรรมและการจัดท าแผน  ๙,๑๑๐  
(หนึ่งแสนหกหม่ืนบำทถ้วน) ๑๖๐,๐๐๐  

หมายเหตุ:  ค่าใช้จ่ายขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
 

๘.  กำรประเมินผลโครงกำร 
แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

๙.  ลักษณะของโครงกำรสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
 ๙.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ือความเป็นผู้น าด้านอุดมศึกษาและ
สามารถแข่งขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างความเชื่อม่ันในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
 ๙.๒ ประเด็นยุทธศำสตร์ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี  
 ตัวชี้วัดที่ ๓  ด าเนินการตามแผน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 
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 กลยุทธ์ที่ ๓ ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงินและงบประมาณ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง 
 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑) ได้รับทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรค ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาองค์กรโดยการมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของบุคลากรส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันในองค์กร  
 ๒) บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานและการให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ 
 ๓) มีแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน 
        ๔) บุคลากรมีความรู้ในการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 
๑๑.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   
 
 ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท าโครงการ 
            (นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย) 
    รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 

 
 

ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรฯ / หัวหน้ำโครงกำร 

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................ ...................... 

 
 
                  ลงชื่อ......................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ) 
                        รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(    )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัติ  
...................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 
    ลงชื่อ....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล) 
                          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีกระบวนการและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ดังนี้ 
 

ก ำหนดผู้เกี่ยวข้องท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๒. คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๓. รองผู้อ านวยการ และหัวหน้าศูนย์/ส านักงาน ต่างๆ มีหน้าที่ควบคุม ก ากับติดตามและตรวจสอบ              
โครงการ/กิจกรรม 
  ๔. หัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ติดตามและ 
ตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
  ๕. เจ้าหน้าที่ บุคลากรประจ ากลุ่มงานรับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี มีหน้าที่
ด าเนินงานและปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
  ๑. มอบหมายคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        -  ประสานหน่วยงาน เพื่อเสนอรายชื่อคณะท างาน 
  ๒. รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
       -  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
       -  แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของส านักวิทยบริการฯ  
       -  แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี ของมหาวิทยาลัยราชัฏนครสวรรค์  
       -  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
  ๓. ด าเนินการวิเคราะห์ และก าหนดประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
       -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส                   
และอุปสรรค (SWOT) 
        -  การทบทวนและก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
        -  ก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
  ๔.  จัดท าค าขอตั้ง โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณต่อมหาวิทยาลัยฯ 
  ๕.  มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
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  ๖.  ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และส่งให้
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 
  ๗.  ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ดังนี้ 
        -  รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
        -  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
        -  จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามรูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๘.  เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาขอความ
เห็นชอบ 
  ๙.  เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าส านักฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  ๑๐. ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้บุคลากรในส านักและสาธารณะชนได้ทราบ ดังนี้ 
       -  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี 
       -  เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
        -  เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
 ๑๑. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 

      จุดแข็ง (S) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 จุดแข็ง คะแนนเต็ม ๕ 

๑ ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีนโยบายในการบริหารหน่วยงานชัดเจน ๓.๘๒๕ 
๒ บุคลากรมีความสามัคคีในการท างาน ๓.๘๒๕ 
๓ ส านักมีการใหบ้ริการแบบเบ็ดเสรจ็ (One-Stop-Service) ๔.๑๕๐ (๓) 
๔ บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔.๑๐ (๔) 
๕ มีแผนการปฏิบัติงานและด าเนินงานเป็นล าดับขั้นตอนชัดเจน ๓.๘๗๕ 
๖ มีเครื่องมือสนบัสนุนการท างานท่ีทันสมัย ๓.๘๕๐ 
๗ บุคลากรใส่ใจในการท างาน และการให้บริการ ๔.๐๐๐ (๕) 
๘ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อต าแหน่งงาน ๔.๑๗๕ (๒) 
๙ อาคาร และสถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ ๔.๓๒๕ (๑) 

๑๐ นอกจากงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ส านักมีรายได้จากการให้บริการ
สนับสนุนในการพัฒนาหน่วยงาน 

๓.๔๒๕ 

๑๑ มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนนุในการปฏิบัติงาน ๔.๐๐๐ (๕) 
๑๒ มีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ๓.๗๒๕ 
๑๓ มีการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน ๓.๘๒๕ 

      
จุดอ่อน (W) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 จุดอ่อน คะแนนเต็ม ๕ 

๑ ขาดการสื่อสาร และประชาสมัพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในส านัก ๔.๒๐๐ (๒) 
๒ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏบิัติการที่ก าหนด ๓.๙๐๐ (๔) 
๓ บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบราชการ ๓.๖๐๐ 
๔ มีภาระงานอ่ืนเพิ่มเติม ส่งผลต่อคณุภาพการท างานประจ าของบุคลากร ๓.๔๒๕ 
๕ ขาดแผนการพัฒนาบคุลากร ส่งผลให้บุคลากรบางกลุม่งานขาดการพัฒนา ๔.๐๐๐ (๓) 
๖ ขาดการประชาสัมพันธส์ู่หน่วยงานภายนอก ๓.๙๐๐ (๔) 
๗ การเปลีย่นแปลงบุคลากรบ่อยส่งผลให้การด าเนินงานท่ีไม่ต่อเนื่อง ๓.๘๗๕ 
๘ เอกสารคูม่ือขั้นตอนการท างานของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน ๓.๙๐๐ (๔) 
๙ เครื่องมือในการพัฒนาการปฏิบัตงิานท่ีทันสมัยมีจ านวนไม่เพียงพอ  ๓.๗๒๕ 

๑๐ บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ๓.๖๗๕ 
๑๑ ขาดการวางแผนการด าเนินการโครงการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากงานประจ า ๔.๒๕๐ (๑) 
๑๒ บุคลากรไมส่ามารถด าเนินงาน แทนต าแหน่งงานอ่ืนท่ีมีความใกล้เคียงกันได ้ ๓.๗๗๕ 
๑๓ จ านวนทรัพยากรไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ๓.๔๕๐ 
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โอกำส (O) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โอกำส คะแนนเต็ม ๕ 

๑ มหาวิทยาลยัฯ และหน่วยงานมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ๓.๖๕๐ 
๒ การประเมินจากหน่วยอื่น เข่น การประกันคณุภาพการศึกษา หรือ ISO ส่งผล

ให้หน่วยงานมีการปรบัปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๓.๖๕๐ 

๓ เป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนยร์วมในการให้ความรู้ ด้านทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศของท้องถิ่น 

๓.๙๐๐ 

๔ มีเครือข่ายความร่วมมือภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ๓.๖๗๕ 
๕ หน่วยงานเป็นท่ียอมรับในการให้บริการด้านทรัพยากร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทั้งจากหน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลยั 
๓.๘๕๐ 

๖ มีแหล่งฝึกอบรมทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ ๓.๖๒๕ 
๗ ซอฟต์แวร์ (Software) และอุปกรณ์เทคโนโลยี (Hardware) สมัยใหม่ที่มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
๓.๘๐๐ 

๘ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ให้ความส าคญัในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง 

๓.๗๐๐ 

๙ มีงบประมาณสนับสนุนจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ๓.๔๗๕ 
๑๐ ในปัจจุบันมนุษย์ต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน ๔.๑๒๕ 
๑๑ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ นักศึกษาผ่านการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 

ก่อนส าเร็จการศึกษา  
๔.๐๕๐ 

๑๒ นักศึกษามาใช้บริการ เนื่องจากมกีารเรยีนการสอนในรายวิชา การรู้
สารสนเทศ  

๓.๘๒๕ 

๑๓ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น 

๓.๙๒๕ 
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      อุปสรรค (T) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
อุปสรรค คะแนนเต็ม  ๕ 

๑ ผู้รับบริการขาดการเรียนรู ้ความเข้าใจในการรับบริการ  ๓.๙๗๕ 
๒ งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานโครงการใหม่ๆ 

นอกเหนือจากงานประจ า ๓.๙๐๐ 
๓ หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ส่งผลให้มีการลาออกของ

บุคลากร ๔.๐๕๐ 
๔ มหาวิทยาลยัฯ มีพ้ืนท่ีการให้บริการแบ่งเป็น ๒ ส่วน (อ าเภอเมือง และ     

ย่านมัทรี) ส่งผลต่อการบริหารจัดการ ๓.๙๕๐ 
๕ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย

ในการด าเนินกิจกรรม ๔.๐๒๕ 
๖ เทคโนโลยีที่ทันสมยั มีราคาแพงไม่สามารถจัดซื้อเพื่อใช้ในพัฒนางานได้ตามที่

ต้องการ ๔.๐๐๐ 
๗ การเปลีย่นผู้บริหารตามวาระส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายท าให้การ

พัฒนาไม่ต่อเนื่อง ๓.๘๒๕ 
๘ มีการให้บริการของมหาวิทยาลัยอืน่ หรือหน่วยงานคู่แข่ง ๓.๕๗๕ 
๙ ได้รับมอบหมายงานอื่นจากมหาวทิยาลัยที่นอกเหนือจากพันธกิจของส านัก ๓.๗๕๐ 

๑๐ ระเบียบการรับบุคลากรของมหาวทิยาลัยส่งผลต่อการได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญเฉพาะ ๔.๐๗๕ 

๑๑ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปเข้าใช้หอ้งสมุดน้อยลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมดา้น
เทคโนโลย ี ๓.๙๕๐ 

๑๒ การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์ด้านการประกันคุณภาพส่งผลต่อทิศทางการ
ปฏิบัติงาน ๔.๐๒๕ 
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กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 

๑. จุดแข็ง มีการจัดล าดับของปัจจัยภายใน และเพ่ิมน้ าหนัก ดังนี้ 

ปัจจัยภำยใน 
(๑) 

จัดล ำดับ 
(๒) 

น้ ำหนัก 
 

(๓) 
น้ ำหนัก x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(๓) x (๔) 

อาคาร และสถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ 

๑ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๔.๓๒๕ ๐.๔๘๗ 

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อ
ต าแหน่งงาน 

๒ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๔.๑๗๕ ๐.๔๗๐ 

ส านักมีการใหบ้ริการแบบเบ็ดเสรจ็ 
(One-Stop-Service) 

๓ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๔.๐๕๐ ๐.๒๕๓ 

บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๔ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๙๐๐ ๐.๒๔๔ 
บุคลากรใส่ใจในการท างาน และการให้บริการ ๕ ๐.๑๕ ๐.๐๗๕ ๔.๑๕๐ ๐.๓๑๑ 
มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนนุในการ
ปฏิบัติงาน 

๕ ๐.๑๕ ๐.๐๗๕ ๔.๑๕๐ ๐.๓๑๑ 

รวม  ๑.๐๐๐ ๐.๕๐๐ ๒๒๔.๗๕๒ ๒.๐๗๖ 
 

๒. จุดอ่อน มีการจัดล าดับของปัจจัยภายใน และเพ่ิมน้ าหนัก ดังนี้ 

ปัจจัยภำยใน 
(๑) 

จัดล ำดับ 
(๒) 

น้ ำหนัก 
 

(๓) 
น้ ำหนัก x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(๓) x (๔) 

ขาดการวางแผนการด าเนินการโครงการอื่น ๆ  
ที่นอกเหนือจากงานประจ า 

๑ ๐.๑๕ ๐.๐๗๕ ๓.๙๒๕ ๐.๒๙๔ 

ขาดการสื่อสาร และประชาสมัพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในส านัก 

๒ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๙๐๐ ๐.๒๔๔ 

ขาดแผนการพัฒนาบคุลากร ส่งผลให้บุคลากรบาง
กลุ่มงานขาดการพัฒนา 

๓ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๔.๒๕๐ ๐.๔๗๘ 

ขาดการประชาสัมพันธส์ู่หน่วยงานภายนอก ๔ ๐.๑๕ ๐.๐๗๕ ๓.๙๒๕ ๐.๒๙๔ 
การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏบิัติการ
ที่ก าหนด 

๔ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๙๐๐ ๐.๒๔๔ 

เอกสารคูม่ือขั้นตอนการท างานของบุคลากรยังไม่มี
ความชัดเจน 

๕ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๔.๐๒๕ ๐.๔๕๓ 

รวม  ๑.๐๐๐ ๐.๕๐๐ ๒๓.๙๒๕ ๒.๐๐๗ 

๓. โอกาส และอุปสรรค มีการจัดล าดับของปัจจัยภายนอกยังคงเดิมโดยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไข 
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กรำฟวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ใช้ยุทธศาสตร์ TS (ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง ปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดอ่อน) เนื่องจากส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ แต่มีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกไม่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์กร  ดังนั้นส านักฯจึงใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นหลัก กล่าวคือใช้จุดแข็งขององค์การ
เพ่ือหลบหลีกหรือลดผลกระทบของภาวะคุกคามจากภายนอก 
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กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ  โดยก ำหนดแผนปฏิบัติกำร 
 

 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์โดยใช้ SWOT matrix  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดแข็ง (S) 
1. อาคาร และสถานที่มีความเหมาะสมต่อการ
ให้บริการ 
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อ
ต าแหน่งงาน 
3. มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน 
4. บุคลากรใส่ใจในการท างาน และการให้บริการ 
5. ส านักมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-
Service) 
6. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (W) 
1. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรบาง
กลุ่มงานขาดการพัฒนา 
2. เอกสารคู่มือข้ันตอนการท างานของบุคลากรยังไม่มี
ความชัดเจน 
3. ขาดการวางแผนการด าเนินการโครงการอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากงานประจ า 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก 
5. ขาดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในส านัก 
6. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ที่ก าหนด 

โอกำส (O) 
1. ในปัจจุบันมนุษย์ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากข้ึน 
2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ นักศึกษาผ่านการสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ก่อนส าเร็จ
การศึกษา  
3. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน 
4. เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้ ด้าน
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถ่ิน 
5. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับในการให้บริการด้าน
ทรัพยากร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจาก
หน่วยงานภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 
6. นักศึกษามาใช้บริการ เนื่องจากมีการเรียนการสอน
ในรายวิชา การรู้สารสนเทศ 

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – โอกำส) 
 

กลยุทธ์ (จุดอ่อน –โอกำส) 
 

อุปสรรค (T) 
1. ระเบียบการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อ
การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
2. หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง 
ส่งผลให้มีการลาออกของบุคลากร 
3. การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านการประกัน
คุณภาพส่งผลต่อทิศทางการปฏิบัติงาน 
4. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรม 
5. เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีราคาแพงไม่สามารถจัดซื้อ
เพื่อใช้ในพัฒนางานได้ตามที่ต้องการ 
6. ผู้รับบริการขาดการเรียนรู้ ความเข้าใจในการรับ
บริการ 

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – อุปสรรค) 
 

 

กลยุทธ์ (จุดอ่อน - อุปสรรค) 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ และกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๙ 

ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมนพเก้ำ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ และห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำร ๑๕ 
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ภำพกิจกรรมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ และกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๙ 

ระหว่ำงวันที่ ๒๘ – ๓๐ สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุมโรงแรมซองกำเลีย รีสอร์ท อ ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกำญจนบุรี 
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