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ค ำน ำ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ไดต้ระหนักถึง 
ความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๐”  

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 
 

 
      

 
                                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล) 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

      ข้อมูล ณ วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
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สำรบัญ 
 

หน้ำ 
ส่วนที่  ๑  แผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   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        ๑๗ 
  ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการ    ๑๗ 

ส่วนที่  ๓  กำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำน       
  องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน    ๒๐ 
  กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ     ๒๑

   การรายงานผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการ      ๒๒ 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ       ๒๓ 

ภำคผนวก       
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๒๖ 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙   ๒๘ 
 และการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)      ๓๔ 
 การวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓๖ 
 กราฟวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓๘ 

การก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดแผนปฏิบัติการ    ๓๙ 
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      ๔๐ 
แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๔๑ 
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ส่วนที่หนึ่ง 

แผนปฏิบัติรำชกำรสู่กำรปฏิบัติประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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

นักศึกษาและบุคลากร 
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 าหรบับุคลากร 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 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  - ๗ - 
 

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 
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ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
และเป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

 
วิสัยทัศน์ 

               

 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล 

 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
 

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

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 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๑ 
เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดหำ  จัดเก็บ  รวบรวม  บ ำรุงรักษำ และให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุกรูปแบบ

โดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นระบบ 
 

 

เป้ำประสงค์ 
หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์  
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น 

 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย  

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๖๐) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) จ านวนงบประมาณท่ีใช้ในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท รองผู้อ านวยการ                  
ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ 

๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และ
โสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการที่เพ่ิมข้ึน 

๒,๔๐๐ เล่ม/รายการ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด ๑๘๐,๐๐๐ 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 
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งำน/โครงกำร และงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ ประชาสมัพันธ์วิทยบริการฯ - ๗๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๒-๔ นางกาญจนา  สดับธรรม 
๒ ครุภณัฑ์ศูนย์วิทยบริการ - ๑๖๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๑ นางกาญจนา  สดับธรรม 
๓ ปรับปรุงศูนย์วิทยบริการ - ๑,๐๕๗,๐๒๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๑ 

ไตรมาสที ่๓ 
นางกาญจนา  สดับธรรม 

๔ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

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

๕ พัฒนาส านักวิทยบริการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกลุ 
นางกาญจนา สดับธรรม 

๖ ส่งเสริมห้องสมดุ 
เพื่อการเรยีนรู ้

- ๑๐๐,๒๖๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๑-๔ นางกาญจนา  สดับธรรม 
 

๗ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ่มเตมิ 

- ๒๓๖,๐๐๖ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๑ 
ไตรมาสที่ ๓ 

ดร.วรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๒ 
เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ  ค้นคว้ำ  วิจัย และพัฒนำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

เป้ำประสงค์ 
ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมี 
คุณภาพต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย 

 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๖๐) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) จ านวนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๒) จ านวนหนังสือ สิ่งพิมพ์ และวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  

๑,๖๕๐ รายการ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

๓) จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ให้บริการ  

๑๓ ฐาน หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 

๔) จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒๙,๕๐๐ คน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 

๕) พัฒนาระบบหรือปรับปรุงระบบ  ๒ 
ระบบ/ปีงบประมาณ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการฯ 

๖) เพ่ิมจ านวนหรือทดแทนตัวกระจาย
สัญญาณเครือข่ายให้เพียงพอส าหรับการเรียน
การสอนและบริการอินเทอร์เน็ต  

access point  
๒๑๐ ตัว 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

 

หมำยเหตุ :   น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

       มติที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของส านัก
วิทยบริการฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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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. ๒๕๖๐ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ นายภาสกร  วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๒ พัฒนาส านักวิทยบริการ ๑๕๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๒ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๓ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ๔๘๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๔ ไตรมาสที ่๑-๔ นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
 

๔ ครุภณัฑ์ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ๑๑๗,๓๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 
ตัวช้ีวัดที ่๕   

ไตรมาสที่ ๑ นายภาสกร วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๓ 
 

เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   

เป้ำประสงค์ 

 

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์     
แก่นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น 

 
ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๖๐) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) จ านวนนักศึกษา บุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ที่ได้รับการสอน/อบรม  ด้านทรัพยากร
สารสนเทศ 

๑,๑๐๐ คน รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 

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

๘ กิจกรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากร
สารสนเทศ 

๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่
ให้บริการที่จัดส าหรับชุมชน ด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๗ กิจกรรม หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
 

๔) จ านวนนักศึกษาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับ
การสอน/อบรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

≥๒๕๐ คน 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 

๕) จ านวนรุ่นที่จัดอบรมให้บุคลากร 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

≥๑๒ รุ่น รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ 
 

๖) จ านวนหลักสูตร ที่ให้บริการที่จัด
ส าหรับชุมชน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔ หลักสูตร 
 

หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
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ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๖๐) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๗) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน 
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มากกว่าระดับ ๔  
และต้องมากกว่าความพึง

พอใจในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

๑. หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
๒. หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๘) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน  
อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของ
ชุมชน 

มากกว่าระดับ ๔  
และต้องมากกว่าความพึง

พอใจในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

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. ๒๕๖๐ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ๑๓๒,๘๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๔  
ตัวช้ีวัดที่ ๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ 

ไตรมาสที่ ๑-๓ 
 
 
ไตรมาสที่ ๑-๓ 
 
ไตรมาสที่ ๑-๓ 

นายภาสกร  วรอาจ 
นายภาสกร  วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
นางกาญจนา  สดับธรรม 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
นางกาญจนา สดับธรรม 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๒ บริการวิชาการ 
ศูนยว์ิทยบริการ 

- ๖๗,๕๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๓  
ตัวช้ีวัดที่ ๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ 

ไตรมาสที่ ๑ 
ไตรมาสที่ ๓ 
 

นางกาญจนา สดับธรรม 
นายภาสกร  วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
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ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำเป้ำหมำย 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๘ 

ไตรมาสที่ ๑ 
ไตรมาสที่ ๓ 
ไตรมาสที่ ๑ 
ไตรมาสที ่๓ 

นางกาญจนา  สดับธรรม 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
นางกาญจนา สดับธรรม 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๓ การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์ - ๑๒๑,๘๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๔ 
ตัวช้ีวัดที่ ๕ 
ตัวช้ีวัดที่ ๖ 

ไตรมาสที ่๒-๔ นายภาสกร  วรอาจ 
นายภาสกร  วรอาจ 
นายภูริพัศ  เหมือนทอง 

๔ อบรมการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศจาก Application 
Alist Opac, NSRU,  
SrangSook และฐานข้อมูล
ออนไลน ์

- ๖๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
ตัวช้ีวัดที ่๒
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
 

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

เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 

 

เป้ำประสงค์ 
 

 

บุคลากรมีความรู้ และความช านาญในสายงาน 
 

 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๖๐) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับการพัฒนาความรู้ 

ร้อยละ ๑๐๐ 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. ๒๕๖๐ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

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

๒ โครงการ  ISO - ๘๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัด ๑ ไตรมาสที่ ๑ 
ไตรมาสที ่๔ 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๓ เตรียมความพร้อมรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัด ๑ ไตรมาสที่ ๑ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๕ 
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ดี 

 

เป้ำประสงค์ มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

 

ตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่ำเป้ำหมำย 
(ปี ๒๕๖๐) 

ผู้รับผิดชอบหลัก 

๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงาน  
ห้องสมุด และระบบสารสนเทศ  

มากกว่าระดับ ๔  
และต้องมากกว่าความ 

พึงพอใจในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

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

๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร มากกว่าระดับ ๔  
และต้องมากกว่าความ 

พึงพอใจในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๒. หัวหน้าส านักงาน 

๓) ด าเนินงานตามแผน ร้อยละ ๙๐ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  ระดับ ๕ 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. ๒๕๖๐ 
 

ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๑ ประชาสมัพันธ์วิทยบริการฯ ๗๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒-๔ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๒ จัดหาวงจรสื่อสารและบริการ 
อินเทอร์เน็ต 

๓,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๓ ครุภณัฑ์ศูนย์วิทยบริการ - ๑๖๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๔ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑-๔ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๕ พัฒนาส านักวิทยบริการ ๑,๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑  ไตรมาสที่ ๑-๔ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๖ เพิ่มศักยภาพการให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ๔๘๐,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑  ไตรมาสที่ ๑-๔ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๗ ครุภณัฑ์ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ๑๑๗,๓๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๑ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 
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ที ่ งำน/โครงกำร 
ประเภทเงิน 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

(ตำมไตรมำส) 
ผู้รับผิดชอบหลัก งบประมำณ

แผ่นดิน 
เงินรำยได้ 

๘ ปรับปรุงห้องประชุม - ๘๕,๕๒๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 

๙ ประชุมคณะกรรมการ 
ประจ าส านัก 

- ๓๙,๑๔๔ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 
ตัวช้ีวัดที่ ๔ 

ไตรมาสที่ ๑ 
ไตรมาสที่ ๓ 
ไตรมาสที่ ๔ 
ไตรมาสที่ ๑ 
ไตรมาสที่ ๓-๔ 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 
รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

๑๐ พัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ๕๐๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๒ ไตรมาสที่ ๑-๔ รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 

๑๑ บริหารจดัการส านักงาน ๘๘๑,๙๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ 
 
 
ไตรมาสที่ ๑-๔ 

รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
นายภาสร วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 
รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 

๑๒ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 
(เพิ่มเติม) 

- ๘๙๖,๐๕๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ 
 
 
ไตรมาสที่ ๑-๔ 

รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ   
นายภาสกร  วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 

๑๓ เตรียมความพร้อมรับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ - ตัวช้ีวัดที่ ๓ ไตรมาสที่ ๑ รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
 

๑๔ เงินอุดหนุนประกันสังคม - ๓๖,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที่ ๑ 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ 

ไตรมาสที่ ๑-๔ 
 
 
ไตรมาสที่ ๑-๔ 

รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ   
นายภาสกร  วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 
รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 
นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 

๑๕ ค่าสาธารณูปโภค - ๒๕,๐๐๐ ตัวช้ีวัดที ่๑ ไตรมาสที่ ๑-๔ รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
นายภาสกร  วรอาจ 
ดร.วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล 
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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. หวัหน้ากลุ่มงานบริการ
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 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  - ๒๒ - 
 

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 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
ทุกกลุ่มงาน 

๖) ส านักไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือ
ความมั่นคงทางการเงิน  

๑. ผู้อ านวยการ 
๒. รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
ทุกกลุ่มงาน 
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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 และประเมิน 
ผลงาน ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
องค์ประกอบส ำคัญในกำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำน 

๑.  การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และการ
ติดตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

๒.  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
๓.  การวางแผนและบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ 

 ๔.  รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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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 

ตดิตามปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปญัหา 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  - ๒๕ - 
 

  
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 
 
 

***************************** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  |  - ๒๖ - 
 

 
กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีกระบวนการและแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ดังนี้ 
 

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

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  ๑. มอบหมายคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
        -  ประสานหน่วยงาน เพ่ือเสนอรายชื่อคณะท 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 
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  ๔.  จัดท าค าขอตั้ง โครงการ/กิจกรรมเพ่ือเสนอของบประมาณต่อมหาวิทยาลัยฯ 
  ๕.  มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
  ๖.  ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และส่งให้
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป 
  ๗.  ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ดังนี้ 
        -  รวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
        -  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
        -  จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามรูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๘.  เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบ 
  ๙.  เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  ๑๐. ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้บุคลากรในส านักและสาธารณะชนได้ทราบ ดังนี้ 
       -  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชกการประจ าปี 
       -  เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
        -  เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ 
 ๑๑. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
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ภำคผนวก 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ ๗๕/๒๕๕๙ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
___________________________________________________ 

 

เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ด าเนินไปด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตระกูล ประธานกรรมการ 
๑.๒  รศ.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. ๒๕๖๐ 
 ๒.  ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓.  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงาน 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑  ผศ.ดร.จรรยา     เหลียวตระกูล  ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒  รศ.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. ๒๕๖๐ 
๒. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประสานคณะกรรมการให้ความร่วมมือเมื่อจ าเป็น 
๔. เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                 สั่ง  ณ  วันที่   ๔  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
                                                            
                                                          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล) 
                                                      ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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แบบฟอร์มขอเสนอโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 
ชื่อโครงกำร :  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ๒๕๕๙ และจัดท ำ

แผนกำรด ำเนนิงำนประจ ำปี ๒๕๖๐ 
 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสารสนเทศและจัดบริการสารสนเทศที่เหมาะสม ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้กับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกนอก
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมชุมชน 
ซึ่งต้องเพ่ิมศักยภาพให้สามารถจัดบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างครอบคลุม เพ่ือให้ทันต่อความก้าวหน้าของ
วิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสารที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริม
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการและความต้องการของสังคม เพ่ือการ
พัฒนาการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ให้ได้มาตรฐาน
ในระดับอุดมศึกษาและสอดคล้องตามกระบวนการมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 
 ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของส านักวิทยบริการฯ ที่ผ่านมา ได้มีการก าหนด 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยได้มีการจัดท า
แผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่  
 ๑. แผนกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑  
 ๒. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๓. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๔. แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๕. แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 ๖. แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๗. ผลการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ดังนั้น ส านักวิทยบริการฯ จึงมีความจ าเป็นต้องมีการทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนต่างๆ 
ดังกล่าว ทั้งในด้าน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้งบประมาณ ให้มีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา แผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008  
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 ผลที่ได้จากการทบทวนผลด าเนินการดังกล่าวถือว่ามีความส าคัญในการเป็นข้อมูลเพ่ือการ
เตรียมการในการจัดท าแผนต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๒. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๓. แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๔. แผนการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 จากเหตุผลดังกล่าวส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดโครงการ “การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ และจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐” 
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 พันธกิจ ให้บรรลุตามวัตถุประส งค์ที่
ก าหนดไว้  

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๑. ทบทวนผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๒. จัดท าแผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้บริหาร และบุคลากรได้รับทราบและมุ่งปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้   

 
๓. เป้ำหมำยของโครงกำร 
 ๓.๑ เชิงปริมำณ 
 ๑) ผู้บริหาร และบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ มากกว่าร้อยละ ๘๐    
 ๒) ทบทวนผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๖ แผน และผลการประกัน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 ๓) แผนการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวน ๔ แผน 
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 ๓.๒ เชิงคุณภำพ 
 ๑) บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ทราบถึงผลการด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 ๒) บุคลากรส านักวิทยบริการฯ ที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ทราบถึงแผนด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่จะน าไปปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
ส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
 
๔. วิธีกำรและระยะเวลำด ำเนินกำร (PDCA)  

  

๕. กลุ่มเป้ำหมำย 
 ๑. ผู้บริหารของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒. บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

รำยกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  ๒๕๕๙ 

(๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๙ – 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. สรุปข้อมูลการด าเนินโครงการ ประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดท าแผน 

    

ขั้นปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน (A) 
๑. ติดตามผลการด าเนินโครงการ  
๒. จัดท าแผน น าเสนอเพ่ือพิจารณา ปรับปรุง

แก้ไขตามค าแนะน า และ 
น าแผนไปปฏิบัติการ  
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๖. กิจกรรมและระยะเวลำด ำเนินกำร 
   กิจกรรม  

 ๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน ๒ วัน ประกอบด้วย 
 ๒. วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT analysis) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๑ วัน 
 ๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ จ านวน ๑ วัน 
  

 ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๗.  สถำนที่ด ำเนินกำร 

 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคาร ๑๕ ชั้น ๑ (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
๗.  งบประมำณ 
 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมโครงการ 

 
 

๘.  กำรประเมินผลโครงกำร 
                รายงานสรุปการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี 
๒๕๕๙  และจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐” 

 

๙.  ลักษณะของโครงกำรสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
 ๙.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 กลยุทธ์ที่ ๑ บริหารจัดการเชิงรุก อย่างมีธรรมาภิบาล เพ่ือความเป็นผู้น าด้านอุดมศึกษาและสามารถ
แข่งขันในระดับชาติและในระดับอาเซียน 
 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) บุคลากรทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานและการให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานตามพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ  
 ๓) มีแผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยบุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน 

๔) บุคลากรมีความรู้ในการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของส านักวิทยบริการฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 
๑๑.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานผู้อ านวยการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   
 
 ลงชื่อ        กุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท์          ผู้จัดท าโครงการ 
          (นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท์) 
              เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 
ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรฯ 
                        เห็นควรอนุมัต ิ         
              
              
  

 
                           ลงชื่อ..............................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
                            (รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ) 
                            รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(    )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัติ  
 
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

  
 
    ลงชื่อ.............................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  เหลียวตระกูล) 
                          ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (S) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ จุดแข็ง คะแนนเต็ม ๕ 

๑ มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ๔.๒๐๕ 

๒ บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อต าแหน่งงาน ๔.๑๐๓ 
๓ บุคลากรใส่ใจในการท างานและการให้บริการ ๔.๐๗๗ 
๔ อาคารและสถานที่มีความเหมาะสมต่อการให้บริการ ๓.๙๗๔ 

๕ บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๓.๗๔๔ 

๖ ส านักมีการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) ๓.๗๔๔ 
 

 

จุดอ่อน (W) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ จุดอ่อน คะแนนเต็ม ๕ 

๑ ขาดการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในส านัก ๓.๗๑๘ 

๒ การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด ๓.๕๓๘ 
๓ ขาดการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงานภายนอก ๓.๕๓๘ 
๔ ขาดการวางแผนการด าเนินการโครงการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 

งานประจ า 
๓.๑๕๔ 

๕ ขาดแผนพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรบางกลุ่มงานขาดการพัฒนา ๓.๕๓๘ 

๖ เอกสารคู่มือขั้นตอนการท างานของบุคลากรยังไม่มีความชัดเจน ๓.๕๓๘ 
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โอกำส (O) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ โอกำส คะแนนเต็ม ๕ 

๑ ในปัจจุบันมนุษย์ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น ๔.๓๕๙ 

๒ มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักศึกษาผ่านการสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ก่อนส าเร็จการศึกษา 

๔.๑๕๔ 

๓ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศมากขึ้น 

๔.๐๗๗ 

๔ เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมในการให้ความรู้ด้านทรัพยากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 

๔.๐๗๗ 

๕ หน่วยงานเป็นที่ยอมรับในการให้บริการด้านทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

๓.๘๗๒ 

๖ นักศึกษามาใช้บริการ เนื่องจากมีการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้
สารสนเทศ 

๓.๘๒๕ 

 

อุปสรรค (T) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ อุปสรรค คะแนนเต็ม ๕ 

๑ ระเบียบการรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยส่งผลต่อการได้มาซึ่งบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๔.๗๖๙ 

๒ ผู้รับบริการขาดการเรียนรู้ ความเข้าใจในการรับบริการ ๓.๘๙๗ 
๓ เทคโนโลยีที่ทันมีราคาแพงไม่สามารถจัดซื้อเพ่ือใช้ในการพัฒนางานได้

ตามท่ีต้องการ 
๓.๘๙๗ 

๔ ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยฯ ใน
การด าเนินกิจกรรม 

๓.๗๔๔ 

๕ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ด้านการประกันคุณภาพส่งผลต่อทิศทางการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๖๙๒ 

๖ หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ส่งผลให้มีการลาออกของ
บุคลากร 

๓.๕๑๓ 
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กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 
๑. จุดแข็ง 

ปัจจัยภำยใน 
(๑) 

จัดล ำดับ 
(๒) 

น้ ำหนัก 
 

(๓) 
น้ ำหนัก  
x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(๓) x (๔) 

มีระบบสารสนเทศมาช่วยสนับสนนุในการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ๐.๑๕๐ ๐.๐๗๕ ๔.๒๐๕ ๐.๓๑๕ 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อ
ต าแหน่งงาน 

๒ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒ ๔.๑๐๓ ๐.๔๖๒ 

บุคลากรใส่ใจในการท างานและการให้บริการ ๓ ๐.๑๕๐ ๐.๐๗๕ ๔.๐๗๗ ๐.๓๐๖ 

อาคารและสถานท่ีมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ ๔ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒ ๓.๙๗๔ ๐.๔๔๗ 
บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ๕ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒ ๓.๗๔๔ ๐.๒๓๔ 
ส านักมีการใหบ้ริการแบบเบ็ดเสรจ็ 
(One-Stop-Service) 

๖ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒ ๓.๗๔๔ ๐.๒๓๔ 

รวม  ๑.๐๐ ๐.๕๐๐ ๒๓.๘๔ ๑.๙๙๘ 
 

๒. จุดอ่อน 

ปัจจัยภำยใน 
(๑) 

จัดล ำดับ 
(๒) 

น้ ำหนัก 
 

(๓) 
น้ ำหนัก  
x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(๓) x (๔) 

ขาดการสื่อสาร และประชาสมัพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในส านัก 

๑ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๗๑๘ ๐.๒๓๑ 

การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนปฏบิัติการ
ที่ก าหนด 

๒ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๕๓๘ ๐.๒๑๙ 

ขาดการประชาสัมพันธส์ู่หน่วยงานภายนอก ๒ ๐.๑๕๐ ๐.๐๗๕ ๓.๕๓๘ ๐.๒๖๕ 
ขาดการวางแผนการด าเนินการโครงการอื่นๆ ท่ี
นอกเหนือจากงานประจ า 

๓ ๐.๑๕๐ ๐.๐๗๕ ๓.๑๕๔ ๐.๒๓๗ 

ขาดแผนพัฒนาบุคลากรส่งผลใหบ้คุลากรบางกลุ่ม
งานจากการพัฒนา 

๔ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๓.๕๓๘ ๐.๓๙๘ 

เอกสารคูม่ือขั้นตอนการท างานของบุคลากรยังไม่มี
ความชัดเจน 

๔ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๓.๕๓๘ ๐.๓๙๘ 

รวม  ๑.๐๐๐ ๐.๕๐๐ ๒๑.๐๒๔ ๑.๗๕๑ 
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๓. โอกำส 
 

ปัจจัยภำยนอก 
(๑) 

จัดล ำดับ 
(๒) 

น้ ำหนัก 
 

(๓) 
น้ ำหนัก 
 x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(๓) x (๔) 

ในปัจจุบันมนุษย์ต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน ๑ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๔.๓๕๙ ๐.๔๙๐ 

มหาวิทยาลยัมีนโยบายให้นักศึกษาผ่านการสอบประกัน
คุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ก่อนส าเร็จการศึกษา 

๒ 
๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ 

๔.๑๕๔ ๐.๔๖๗ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 

๓ 
๐.๑๕๐ ๐.๐๗๕ 

๔.๐๗๗ ๐.๓๐๖ 

เป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนยร์วมในการให้ความรูด้้าน
ทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศของท้องถิ่น 

๓ 
๐.๑๕๐ ๐.๐๗๕ 

๔.๐๗๗ ๐.๓๐๖ 

หน่วยงานเป็นท่ียอมรับในการให้บริการด้านทรัพยากร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังจากหน่วยงานภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย 

๔ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๘๗๒ ๐.๒๔๒ 

นักศึกษามาใช้บริการ เนื่องจากมกีารเรยีนการสอนใน
รายวิชาการรูส้ารสนเทศ 

๕ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๘๒๕ ๐.๒๓๙ 

รวม  ๑.๐๐๐ ๐.๕๐๐ ๒๔.๓๖๔ ๒.๐๕๐ 

 
๔. อุปสรรค 

ปัจจัยภำยนอก 
(๑) 

จัดล ำดับ 
(๒) 

น้ ำหนัก 
 

(๓) 
น้ ำหนัก  
x ๐.๕ 

(๔) 
คะแนน 

(๕) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(๓) x (๔) 

ระเบียบการรับบุคลากรของมหาวทิยาลัยส่งผลต่อการ
ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

๑ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๔.๗๖๙ ๐.๕๓๗ 

ผู้รับบริการขาดการเรียนรู้ ความเข้าใจในการรับบริการ ๒ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๘๙๗ ๐.๒๔๔ 

เทคโนโลยีที่ทันสมยัมีราคาแพงไมส่ามารถจัดซื้อเพื่อใช้ใน
การพัฒนางานไดต้ามที่ต้องการ 

๒ ๐.๑๒๕ ๐.๐๖๒๕ ๓.๘๙๗ ๐.๒๔๔ 

ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลยัฯ ในการด าเนินกิจกรรม 

๓ ๐.๑๕ ๐.๐๗๕ ๓.๗๔๔ ๐.๒๘๑ 

การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ์ด้านการประกันคุณภาพส่งผล
ต่อทิศทางการปฏิบัติงาน 

๔ ๐.๑๕ ๐.๐๗๕ ๓.๖๙๒ ๐.๒๗๗ 

หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ส่งผลให้มี
การลาออกของบุคลากร 

๕ ๐.๒๒๕ ๐.๑๑๒๕ ๓.๕๑๓ ๐.๓๙๕ 

รวม  ๑.๐๐๐ ๐.๕๐๐ ๒๓.๕๑๒ ๑.๙๗๗ 
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จุดอ่อน (W)

 
 
 
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ใช้ยุทธศาสตร์ TS (ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง ปัจจัยภายนอกที่เป็นจุดอ่อน) เนื่องจากส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ แต่มีอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกไม่
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์กร  ดังนั้นส านักวิทยบริการฯ จึงใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นหลัก กล่าวคือใช้จุดแข็ง
ขององค์การเพื่อหลบหลีกหรือลดผลกระทบของภาวะคุกคามจากภายนอก 
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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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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ 

การยกคณุภาพมาตรฐาน
การผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพ
และได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัยไปสู่
มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ 

การยกมาตรฐานการให้บริการทาง
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่การ
น้อมน าแนวพระราชด าริให้ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมให้
สนองตอบกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ 

การยกคณุภาพมาตรฐาน
อาจารย์ และบุคลากรสู่สากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๖ 

การยกระดับบรหิารจดัการให้
มีคุณภาพไดม้าตรฐาน โปร่งใส 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ 

เป็นศูนย์กลางในการจัดหา 
จัดเก็บ รวบรวม บ ารุงรักษา 
และให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศทุกรูปแบบโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการที่เป็นระบบ 

ศูนย์วิทยบริกำร 
การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการวิจัยไปสู่
มาตรฐานสากล 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศฯ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ 

เป็นศูนย์กลางการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
เป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการวิชาการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
มีการบรหิารจดัการภายใน
องค์กรที่ดี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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วิสัยทัศน์ : ส่งเสริมการเป็น e-University โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบตามแบบมาตรฐานสากล 
 

มิติท่ี ๑ 

ด้ำนประสิทธิผล 

มิติท่ี ๒ 

ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 

มิติท่ี ๓ 

ด้ำนประสิทธิภำพ 

กำรปฏิบัติรำชกำร 

มิติท่ี ๔ 

ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ทุนมนุษย์ (Human Capital) 

งานบริการ 
ตามพันธกิจ 

ทุนด้ำนข้อมลู (Information Capital) ทุนองค์กร (Organizaton Capital) 

บุคลากรมีความรู้ความ 
สามารถและได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
บุคลากรมีจิตส านึกใน

บทบาทหน้าท่ี 

พัฒนาระบบข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ 

การจัดหาความรู้เพื่อเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารบ้านเมืองท่ีดี 

 
หลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาการเรียนรู้ที่เป็น      
การพัฒนาตนเอง 

มีระบบการบริหารงาน
บุคคลท่ีเอื้อต่อการรักษาผู้มี

คุณภาพไว้ในองค์กร 

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 

พัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารจัดการ 

ประเมินประสิทธิภาพ
การให้บริการ 

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
ยอมรับ และวางใจ 

ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
โดยเน้นการมีส่วนรว่มของ   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ติดตามช่วยเหลือ ส ารวจ
ความต้องการของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

มีมาตรฐานด้านการ
ให้บริการตามเกณฑ์ 
 ISO 9001:2008 

เป็นแหล่ง เรยีนรู้ ค้นคว้า วิจัย ทักษะด้าน ไอท ี ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

บุคลากรมีคุณภาพ เป็นองค์กรแหง่          
การเรยีนรู้  

ส่งเสรมิมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้เป็น 
 e-University 

ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานใน 
การบริหารจัดการองค์กร 

แผนท่ียุทธศำสตร์ส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  


