
ส่วนที่ 1  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
ชือ่หน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับกำรจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2547 ตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนใหม่เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยงำนตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2547 ซึ่งเป็นกำรรวมกันของ 2 ส ำนักเดิม  คือ ส ำนักวิทยบริกำร และส ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  โดยมีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น  3  หน่วยงำนย่อยดังนี้  
 1.  ศูนย์วิทยบริกำร 
 2.  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 3.  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

โครงการองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 ตำมโครงสร้ำงใหม่ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แบ่งกำรบริหำรงำน ออกเป็น 3 
หน่วยงำน คือ ศูนย์วิทยบริกำร ศูนย์เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร และส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ซึ่งมีรำยละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
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รายช่ือผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร  และคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ 
ต าแหน่งผู้บริหารงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยบริหำร) 
4.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยทรัพยำกรสำรสนเทศ) 
5.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ) 
6.  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
7.  รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร 
8.  รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
9.  รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

          คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นำยพงษ์ศักดิ์   ศิริโสม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจีรพรรณ      เทียนทอง รองประธำนกรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ   อนุกูลธนำกร กรรมกำร 
4. นำยภูริพัศ   เหมือนทอง กรรมกำร 
5. นำยชยันต์ นันทวงศ์ กรรมกำร 
6. นำยดนุวัศ    อิสรำนนทกุล กรรมกำร 
7. นำยเสรี ชิโนดม กรรมกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวรรณ์ คงมี กรรมกำร 
9. นำงวลุล ี โพธิรังสิยำกร กรรมกำร 
10. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย เลขำนุกำร 
11.นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

    คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นำยพงษ์ศักดิ์        ศิริโสม  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2. นำงสำวจีรพรรณ    เทียนทอง ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
3. นำยภูริพัศ     เหมือนทอง ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ  อนุกูลธนำกร ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ   ศิริโสม  ต ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
6. นำยดนุวัศ     อิสรำนนทกุล ต ำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร   
7. นำยชยันต์   นันทวงศ์ ต ำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี 

สำรสนเทศฯ 
8. นำงสำวจริยำ      ทิพย์หทัย ต ำแหน่งรักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
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เจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เจ้าหน้าที่ส านักงานผู้อ านวยการ 
มีจ ำนวนทั้งหมด   5  คน  รำยละเอียดดังนี้  

 1.  นำงวิภำรัตน์   ศรีเพ็ชร  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 2.  นำงสำวรุ่งนภำ สำจิตร  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 3.  นำงสำวกุลณัฏฐำ  ธัญรัฐวุฒินนท์    ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

4.  นำงสำวไพรสุดำ ปำนพรม ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
5.  นำงสำวสุณิสำ อ่อนฉ่ ำ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 

 
       เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

มีจ ำนวนทั้งหมด   11  คน  รำยละเอียดดังนี้  
1.  นำงสำวกุลดำ  สวนสลำ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
2.  นำงดวงพร  สีระวัตร  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
3.  นำยวิชชำกร คูหำทอง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
4.  นำยสุมนฒ์    จิรพัฒนพร ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
5.  นำยนภดล  แข็งกำรนำ ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
6.  นำยสุวิศำล  ทับแสง  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
7.  นำยวิทยำ  สีระวัตร  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
8.  นำยอำดัม  จิกิตศิลปิน ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
9.  นำงอัญชลีพร   แก้ววงษำ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  
10. นำยปิยพนธ์  ปั้นนำค  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ 
11. นำยศักดิ์ดำ  จตุพร  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  

 
 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการ  
 มีจ ำนวนทั้งหมด   18  คน  รำยละเอียดดังนี้  
1. นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ 
2. นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย           ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ 
3. นำงสำวนิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร ต ำแหน่งบรรณำรักษ์  
4. นำงสำวกัญญำ สิงหบุตร ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ 
5. นำงสำวณัฐชนันท์ สนธิรักษ์ ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ 
6. นำงสำวกำญจนำ อยู่ประยงค์ ต ำแหน่งบรรณำรักษ์ 
7. นำยสุภรัตน์   กรุดฉ่ ำ ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
8. นำงสำวปรียพัศ  พัฒนะสุธำดล ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
9. นำงสำววรรณี   คณฑำ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
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10. นำงสำวฉัตรดำว ชำติเชื้อ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
11. นำงสำวบุสดี  หมื่นขัน ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
12. นำงสำวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
13. นำงสำวสุภัคตรำ พรมสีนอง ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
14. นำงสำวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
15. นำยพิเชษฐ อยู่เย็น ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
16. นำยวีระศักดิ์   ศรีผง  ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
17. นำยกษิดิศ ประมวลกมล ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
18. นำงสำวภคมน เด่นประเสริฐ ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนห้องสมุด 

 
 

จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนอาจารย์และ บุคลากร 
ที่มีวุฒิทางการศึกษา 

ต่ ากว่า 
ปริญญา 

ปริญญาตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

จ ำนวนอำจำรย์ - - 5 3 8 

จ ำนวนบุคลำกร 1 32 2 - 35 
รวมทั้งสิ้น 1 32 7 3 43 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม  2561)   
 
 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2562         
 

  หน่วยงาน 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติประจ าปี 2562 

 เงินนอก
งบประมาณ   

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

รวม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 19,130,000 3,500,400 22,630,400 
รวมทั้งสิ้น 19,130,000 3,500,400 22,630,400 
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อาคารสถานที่ 

หน่วยงาน 
รายช่ืออาคาร   

(อาคารที่รับผิดชอบ)   
รวม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ศูนย์  ICT) 

-   อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษำ  
(5  ธันวำคม  2550) 

ชั้น 1   
ชั้น 2 
 ชั้น 4 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ศูนย์วิทยบริกำร) 

-  อำคำรบรรณรำชนครินทร์ (อำคำร 12) 1  อำคำร 
-  อำคำร  8 (อำคำรห้องสมุดเก่ำ) 1  อำคำร 
-  อำคำร  11 (ต.ย่ำนมัทรี อ.พยุหะคีรี) ชั้น 2 

รวมทั้งสิ้น 4  อาคาร 4  อาคาร 
 
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ   เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร และกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ  อีกทั้งเป็นแหล่งควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและร่วมพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยสำรสนเทศส ำหรับส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และชุมชน  
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ มีดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นผู้อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 2. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นผู้พิจำรณำเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  3. รองผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำศูนย์/ส ำนักงำน ต่ำงๆ มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับติดตำมและตรวจสอบ              
โครงกำร/กิจกรรม 
  4. หัวหน้ำกลุ่มงำนรับผิดชอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ ติดตำม
และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนในแต่ละข้ันตอน 
  5. บุคลำกรประจ ำกลุ่มงำนรับผิดชอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี มีหน้ำที่ด ำเนินงำนและ
ปฏิบัติตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  
 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
  1. มอบหมำยคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
        -  ประสำนหน่วยงำน เพ่ือเสนอรำยชื่อคณะท ำงำน 
  2. รวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ได้แก่ 
       -  ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  
       -  แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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       -  แผนยุทธศำสตร์ 4 ปี ของมหำวิทยำลัยรำชัฏนครสวรรค์  
  3. ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และก ำหนดประเด็นที่ส ำคัญ ดังนี้ 
       -  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) ประกอบด้วย       
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกำส (O) และอุปสรรค (T) 
        -  กำรทบทวนและก ำหนดปรัชญำ วิสัยทัศน์ ปณิธำน พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
เป้ำประสงค ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย  
        -  ก ำหนดโครงกำรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
  4.  จัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณกำรด ำเนินงำนโครงกำรกิจกรรมต่อมหำวิทยำลัยฯ 
  5.  มหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ 
  6.  ปรับปรุงแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรกิจกรรม ให้สอดคล้องกับกำรจัดสรรงบประมำณ และส่งให้
ผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีต่อไป 
  7.  ด ำเนินกำรรวบรวมและวิเครำะห์และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ดังนี้ 
        -  รวบรวมโครงกำรกิจกรรมตำมที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
        -  จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
        -  จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ตำมรูปแบบของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี 
  8.  เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำขอ
ควำมเห็นชอบ 
  9.  เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติ  
  10. ด ำเนินกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ให้ผู้บริหำรและบุคลำกรภำยใน
หน่วยงำน และสำธำรณชนได้ทรำบ ดังนี้ 
       -  จัดท ำรูปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
       -  เผยแพร่ให้บุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบและน ำไปปฏิบัติ 
        -  เผยแพร่ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของหน่วยงำน 
 11. ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ (รำยไตรมำส)  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 เป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรด ำเนินกำรได้ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือ
ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำหน่วยงำนที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อทิศทำงกำรด ำเนินงำนทำงยุทธศำสตร์ให้มีควำมสัมพันธ์กับกำรด ำเนินงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมจำก
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค เพ่ือหำผลกำรวิเครำะห์ในแต่ละด้ำน ดังต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 

1. จุดแข็ง (S) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ จุดแข็ง คะแนนเต็ม 5 

1 มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำน 4.237 
2 เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บข้อมูลของมหำวิทยำลัยที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 4.184 
3 มีระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ISO  4.158 
4 บุคลำกรมีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 4.053 

 
 
2. จุดอ่อน (W) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ จุดอ่อน คะแนนเต็ม 5 
1 ขำดแคลนทรัพยำกรด้ำนไอซีทีของหน่วยงำน  เนื่องจำกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

ที่มีอยู่ล้ำสมัยไม่สำมำรถรองรับกำรด ำเนินงำนได้เพียงพอ 
3.974 

2 บุคลำกรมีทักษะในกำรปฏิบัติงำนไม่เท่ำกัน  จึงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกัน
ได้ในทุกด้ำน 

3.737 

3 กำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์สู่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่ทั่วถึง 3.605 
4 สถำนที่ตั้งและกำรจัดสรรพ้ืนที่ไม่เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร 3.553 
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3. โอกาส (O) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ โอกาส คะแนนเต็ม 5 

1 มีนโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกด้ำน 4.500 
2 ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ิมมำกขึ้น 4.342 
3 ได้รับกำรยอมรับจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ 4.316 
4 กำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 และนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำรใช้

ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น 
4.079 

 
 
4. อุปสรรค (T) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ อุปสรรค คะแนนเต็ม 5 
1 งบประมำณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 3.974 
2 มหำวิทยำลัยฯ  ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 4.263 
3 กำรขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำร 4.053 
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การวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
1. จุดแข็ง 

ปัจจัยภายใน 
(1) 

จัดล าดับ 
(2) 

น้ าหนัก 
 

(3) 
น้ าหนัก  
x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก
(3) x (4) 

1. มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนในกำร
ปฏิบัติงำน 

1 0.350 0.175 4.237 0.741 

2. เป็นศูนย์กลำงในกำรจดัเก็บข้อมูลของ
มหำวิทยำลยัที่พร้อมใช้งำนตลอดเวลำ 

2 0.300 0.150 4.184 0.628 

3. มีระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ISO  3 0.150 0.075 4.158 0.312 

4. บุคลำกรมีกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ 4 0.150 0.075 4.053 0.304 

รวม  1.000 0.500 16.632 1.985 
 
 

2. จุดอ่อน 

ปัจจัยภายใน 
(1) 

จัดล าดับ 
(2) 

น้ าหนัก 
 

(3) 
น้ าหนัก  
x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก
(3) x (4) 

1. ขำดแคลนทรัพยำกรด้ำนไอซีทีของหน่วยงำน  
เนื่องจำกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มอียู่ล้ำสมัย              
ไม่สำมำรถรองรับกำรด ำเนินงำนได้เพียงพอ 

1 0.350 0.175 3.974 0.695 

2. บุคลำกรมีทักษะในกำรปฏิบตัิงำนไม่เท่ำกัน  
จึงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้ในทุกด้ำน 

2 0.300 0.150 3.737 0.561 

3. กำรสื่อสำรและกำรประชำสมัพันธ์สู่
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่ทั่วถึง 

3 0.150 0.075 3.605 0.270 

4. สถำนท่ีตั้งและกำรจัดสรรพื้นท่ีไม่เหมำะสม
ต่อกำรให้บริกำร 

4 0.150 0.075 3.553 0.266 

รวม  1.000 0.500 14.868 1.793 
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3. โอกาส 

ปัจจัยภายนอก 
(1) 

จัดล าดับ 
(2) 

น้ าหนัก 
 

(3) 
น้ าหนัก 
 x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก
(3) x (4) 

1. มีนโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกด้ำน 

1 0.350 0.1125 4.500 0.506 

2. ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่ม
มำกขึ้น 

2 0.300 
0.1125 

4.342 0.488 

3. ได้รับกำรยอมรบัจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ 

3 0.150 0.075 4.316 0.324 

4. กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และนโยบำยไทย
แลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกข้ึน 

4 0.150 0.075 4.079 0.306 

รวม  1.000 0.500 17.237 1.624 
 

4. อุปสรรค 

ปัจจัยภายนอก 
(1) 

จัดล าดับ 
(2) 

น้ าหนัก 
 

(3) 
น้ าหนัก  
x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก
(3) x (4) 

1. งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

1 0.300 0.150 3.974 0.537 

2. มหำวิทยำลัยฯ ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริม
กำรใช้ระบบสำรสนเทศ 

2 0.250 0.125 4.263 0.244 

3. กำรขำดกำรมสี่วนร่วมของผู้รับบริกำร 3 0.125 0.063 4.053 0.244 

รวม  1.000 0.500 19.974 1.977 
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กรา วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.624

1.985

1.977

1.793

0

0.5

1

1.5

2
โอกำส (O)

จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

จุดอ่อน (W)

 
 
 
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ใช้ยุทธศำสตร์ TS (ปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็ง ปัจจัยภำยนอกที่เป็นจุดอ่อน) เนื่องจำกส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลำยประกำร แต่มีอุปสรรคจำกปัจจัยภำยนอกไม่
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำองค์กร  ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงใช้กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นหลัก กล่ำวคือใช้จุดแข็ง
ขององค์กำรเพื่อหลบหลีกหรือลดผลกระทบของภำวะคุกคำมจำกภำยนอก 
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การก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดแผนปฏิบัติการ 

 
ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยใช้  (SWOT Matrix ) 
 จุดแข็ง (S) 

1. มีระบบสำรสนเทศมำช่วยสนับสนุนใน
กำรปฏิบัติงำน 

2. เป็นศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บขอ้มูลของ
มหำวิทยำลัยทีพ่ร้อมใช้งำน
ตลอดเวลำ 

3. มีระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน 
ISO  

4. บุคลำกรมีกำรท ำงำนอยำ่งเป็นระบบ 

จุดอ่อน (W) 
1. ขำดแคลนทรัพยำกรด้ำนไอซีทีของ

หน่วยงำน  เนื่องจำกอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ลำ้สมัย ไม่สำมำรถ
รองรับกำรด ำเนินงำนได้เพียงพอ 

2. บุคลำกรมีทักษะในกำรปฏบิัติงำนไม่
เท่ำกัน  จึงไม่สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกนั
ได้ในทุกด้ำน 

3. กำรส่ือสำรและกำรประชำสัมพันธ์สู่
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกยังไม่ทั่วถึง 

4. สถำนที่ตั้งและกำรจัดสรรพื้นที่ไม่
เหมำะสมต่อกำรให้บริกำร 

โอกาส (O) 
1. มีนโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกด้ำน 
2. ควำมต้องกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

เพิ่มมำกขึ้น 
3. ได้รับกำรยอมรับจำกหนว่ยงำนทั้ง

ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยฯ 
4. กำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และ

นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้มีกำร
ใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น 

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – โอกาส) กลยุทธ์ (จุดอ่อน – โอกาส) 

อุปสรรค (T) 
1. งบประมำณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับกำร

ด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2. มหำวิทยำลัยฯ  ขำดมำตรกำรในกำร

ส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศ 
3. กำรขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้รับบริกำร 

 
 
 

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – อุปสรรค) กลยุทธ์ (จุดอ่อน – อุปสรรค) 
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ส่วนที่ 3 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์  

 
ปรัชญา 

เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้  พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัย และบริกำรชุมชน 

 
ปณิธาน 

มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรระดับมำตรฐำนสำกล และส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือกำรเป็นมหำวิทยำลัย e-University 

 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งสู่กำรเป็น  Smart University  และควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรตำมมำตรฐำนสำกล  
 
พันธกิจ   

1.  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรภำยในมหำวิทยำลัย 
2.  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย  

 3.  พัฒนำกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  4.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลติสื่อกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
  5.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษำ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์   

1. ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) และควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี 
         สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education 4.0 

2.  เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.  เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4.  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
6.  เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกร 
    ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
7.  มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน  
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การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) และควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยี 

                         สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอนแบบ Education  
                         4.0 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับ
องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร
เครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
กลยุทธ์ 

1. จัดหำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ ใช้บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และคุ้มคำ่ พร้อมทั้งจัดหน่วยงำนเพ่ือดูแลและบ ำรุงรักษำ 

2. จัดหำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูง จัดสรรและใช้เครือข่ำย หรือขยำยจุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยให้
ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่วทั้งมหำวิทยำลัย 

3. เป็นที่ปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเครือข่ำยแกห่น่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัย  
 
ตัวชี้วัด 

1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย  
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. หนว่ยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ สำมำรถใช้งำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเน็ตได้ 
2. สำมำรถให้บริกำรระบบเครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ 95% ต่อปี 
3. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยอยู่ในระดับดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
   สำรสนเทศ 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่

นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ประกอบกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยของ

นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป โดยใช้ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษำ คณำจำรย์  บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไปให้มีทักษะ
กำรใช้งำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ตัวชี้วัด 

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรมและจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับฝึกกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
 
ค่าเป้าหมาย 

1. จัดโครงกำร/กิจกรรม อบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่น้อยกว่ำ 
2 หลักสูตร/ปีงบประมำณ  

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ          
อยู่ในระดับดี 

3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ หลังกำรอบรมเพ่ิมขึ้น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อ กำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์  บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
 
กลยุทธ์ 

1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย 
2. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย 
3. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก 
4. จัดหำซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำน  

 
ตัวชี้วัด 

1. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอต่อกำรให้บริกำร 
2. จ ำนวนผู้เข้ำสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์ 
3. จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก 
5. มีซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. มีงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้ให้บริกำร
ครอบคลุมทุกคณะ  

2. มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำย ไม่น้อยกว่ำ 3 ครั้งต่อปี 
3. มีกำรจัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพ่ือกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :   เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและ              
ระบบสำรสนเทศ 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำร
บริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบเข้ำด้วยกัน 
2. พัฒนำหรือจัดหำซอฟต์แวร์เพ่ือกำรให้บริกำร และส่งเสริมกำรน ำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำร

ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอกได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

3. จัดหำ ปรับปรุง ดูแลรักษำ ระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Database Management System) และ
พัฒนำฐำนข้อมูล (Database) เพ่ือรองรับกำรบริหำรจัดกำรในระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 

4. จัดให้มีกำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกร ผู้ดูแลระบบ  
 
ตัวชี้วัด 

1. ลดควำมซ้ ำซ้อน เพ่ิมควำมถูกต้องของข้อมูล และควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล 
2. มีระบบจัดกำรฐำนข้อมูล (Data Base Management System) ที่ทันสมัย รองรับต่อควำมต้องกำร  

ใช้งำน  ระบบฐำนข้อมูลมีเสถียรภำพและควำมปลอดภัย 
3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นใหม่หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อกำรบริหำรและกำรให้บริกำรต่ำง ๆ 
4. มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกร ผู้ดูแลระบบ มีทักษะและควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบที่พัฒนำขึ้น 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. สำมำรถใช้รหัสผู้ใช้งำนเดียวในกำรเข้ำใช้ระบบต่ำง ๆ ที่ได้รับอนุญำต 
2. มีกำรปรับปรุง ระบบจัดกำรฐำนข้อมูลให้มีควำมทันสมัย 
3. มีกำรส ำรองข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลทุกวัน 
4. มีกำรพัฒนำ ปรับปรุง แก้ไขระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้นตำมควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน 
5. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรมพัฒนำตนเองในแต่ละปี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 :  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     

สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

กลยุทธ์ 
จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือ

ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 
ตัวชี้วัด 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
ค่าเป้าหมาย 

1. มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม ไม่น้อยกว่ำ 1 โครงกำร/ปีงบประมำณ 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม มีควำมพึงพอใจ อยู่ในระดับดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 :  เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ 
  นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  

มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได้ 

  
กลยุทธ์ 

1. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมที่มีควำมหลำกหลำย และตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ  
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป เพ่ือน ำไปสู่กำรแสวงหำรำยได้ 

2. ส่งเสริมให้มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงำนระดับชำติ 
 
ตัวชี้วัด 

1. มีหลักสูตรอบรมส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ในแต่ละหลักสูตร  

 
ค่าเป้าหมาย 

1. มีจ ำนวนหลักสูตรอบรม ไม่น้อยกว่ำ 5 หลักสูตร/ปีงบประมำณ 
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 :  มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     

มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล  
 
กลยุทธ์ 

1. บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

2. มีกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) 

ตัวชี้วัด 
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร 
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

 

ค่าเป้าหมาย  

1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรอยู่ในระดับดี  

2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำรอยู่ในระดับดี 

3. ผ่ำนกำรตรวจติดตำมประเมิน ตำมระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

 



ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 

ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน (Infrastructure) 
และควำมร่วมมือด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเรียนกำร
สอนแบบ Education 4.0 

เป็นศูนย์กลำงในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เป็นศูนย์กลำง
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย 
ดว้ยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เพิม่ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรของ
มหำวิทยำลยัด้วยระบบ
ฐำนข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศ  

ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรบริกำรวิชำกำรสู่
สังคม 
 
 

เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับนักศึกษำ 
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลยั และบุคคล
ทั่วไป 

มีกำรบรหิำรจดักำรภำยใน
องค์กรที่ได้มำตรฐำน 

 

 

วิสัยทัศน์ 
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            มุ่งสู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ท่ี 1 เป้าประสงค์ท่ี 2 เป้าประสงค์ท่ี 3 เป้าประสงค์ท่ี 4 เป้าประสงค์ท่ี 5 เป้าประสงค์ท่ี 6 เป้าประสงค์ท่ี 7 

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT 
ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสม
กับกำรใช้งำน และสร้ำง
ควำมร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ 
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรบริหำร
จัดกำร และกำรใช้ประโยชน์
จำกทรัพยำกรเครือข่ำย
ร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 

พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถดำ้น
วิชำกำร กำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่นักศึกษำ 
คณำจำรย์ บุคลำกรใน
มหำวิทยำลยั และ
บุคคลทั่วไป 

ระบบคอมพิวเตอร์  
ซอฟต์แวร์ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมี
ควำมทันสมัย และ
ตอบสนองต่อกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัยของ
นักศึกษำ คณำจำรย์ 
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลยั ตลอดจน
บุคคลทั่วไป 

พัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ภำยในมหำวิทยำลัย 
ส ำหรับกำรบรหิำร
จัดกำร และกำร
ให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

สร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรบริกำรวิชำกำร 
และตอบสนองควำม
ต้องกำรของสังคม 

มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป ในรูปแบบ
ของกำรแสวงหำรำยได ้

มีกำรบรหิำรจดักำรภำยใน
องค์กรที่เป็นระบบ
มำตรฐำนสำกล 

 
 

วิสัยทัศน์ 
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                  มุง่สู่การเป็น Smart University และความเป็นเลิศในการให้บริการตามมาตรฐานสากล 
 
 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 7 

1. จัดหำระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพ ใช้บริหำร
จัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม
และคุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัด
หน่วยงำนเพื่อดูแล           
และบ ำรุงรักษำ 

2. จัดหำระบบอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง จัดสรรและ
ใช้เครือข่ำย หรือขยำย
จุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้
สำยให้ครอบคลุมกำรใช้
งำนทั่วทั้งมหำวิทยำลัย 

 
 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
กำรศึกษำค้นคว้ำหำ
ควำมรู้ประกอบกำร
เรียนกำรสอน และ
กำรวิจัยของนักศึกษำ 
คณำจำรย์ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป โดยใช้
ฐำนข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศของ
มหำวิทยำลยั 

 
 
 
 
 
 

1. จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศและ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีทันสมยั
เพื่อสนับสนุน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิจัย 

2. สง่เสริมกำรใช้ 
เทคโนโลยี 
สำรสนเทศเพื่อ
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ 
วิจัย 

3. สร้ำงเครือข่ำย
แลกเปลีย่น
เทคโนโลยี
สำรสนเทศกับ
หน่วยงำนภำยนอก 

1. พัฒนำฐำนข้อมูล
กลำงท่ีสำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลทุก
ระบบเข้ำด้วยกัน 

2. พัฒนำหรือจัดหำ
ซอฟต์แวร์เพื่อกำร
ให้บริกำร และ
ส่งเสริมกำรน ำสื่อ
อิเล็กทรอนิกสม์ำใช้
ในกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของ
มหำวิทยำลยั เพื่อให้
นักศึกษำ คณำจำรย์ 
บุคลำกร และ
บุคคลภำยนอกไดร้ับ
ได้รับข้อมลูข่ำวสำร
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

จัดให้มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อให้บริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 

มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป ในรูปแบบ
ของกำรแสวงหำรำยได ้

มีกำรบรหิำรจดักำรภำยใน
องค์กรที่เป็นระบบ
มำตรฐำนสำกล 

วิสัยทัศน์ 
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กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 7 

3. เป็นที่ปรึกษำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบ
เครือข่ำยแก่หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษำ คณำจำรย์  
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลยั และ
บุคคลทั่วไป 
ให้มีทักษะกำรใช้งำน
ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4. จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและ
กำรปฏิบัติงำน 

3. จัดหำ ปรับปรุง ดูแล
รักษำ ระบบจดักำร
ฐำนข้อมูล 
(Database 
Management 
System) และ
พัฒนำฐำนข้อมูล
(Database) เพื่อ
รองรับกำรบรหิำร
จัดกำรในระดับ
หน่วยงำน และ 
มหำวิทยำลยั 

4. จัดให้มีกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร
ผู้ดูแลระบบ 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนนุกำรจัดกำรเรยีนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเนต็ภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย 
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดหำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ ใช้
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสมและ
คุ้มค่ำ พร้อมทั้งจัดหน่วยงำนเพื่อดูแล
และบ ำรุงรักษำ 
2.  จัดหำระบบอินเทอร์เน็ตควำมเร็ว
สูง จัดสรรและใช้เครือข่ำย หรือขยำย
จุดให้บริกำรเครือข่ำยไร้สำยให้
ครอบคลุมกำรใช้งำนทั่วทั้ง

1. วัสดุส ำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

 
 
 

2. ค่ำสำธำรณูปโภค 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 

จัดหำวัสดุส ำนักงำนและวสัดุ
คอมพิวเตอร์ ใน 3 หน่วยงำน 

 
 
 

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ
ค่ำบริกำรโดเมนเนม  1 ปี  
 
 

300,000 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 

1.นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง 
2. ผศ.กันยำ  อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
 
1.นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนนุกำรจัดกำรเรยีนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. กำรเชื่อมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเนต็ภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย 
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

มหำวิทยำลัย 
3. เป็นที่ปรึกษำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ระบบเครือข่ำยแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ 
ภำยในมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 

3. จัดหำวงจรสื่อสำรและ 
บริกำรอินเทอรเ์น็ต 
 
 
 
4. จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ ์
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 

จัดหำวงจรสื่อสำรและบริกำร
อินเทอร์เน็ต 1 กิจกรรม 
 
 
 
 

จัดหำซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
ส ำหรับกำรปฏิบตัิงำนและ 

กำรเรยีนกำรสอน 1 กิจกรรม 

3,000,000 
 
 
 
 

800,000 
 

ไตรมำส 1-2 
 
 
 
 

ไตรมำส 2 

1.นำยภูริพัศ เหมือนทอง 
2.นำยชยันต์  นันทวงศ์ 
3. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
 
 

1.นำยภูริพัศ เหมือนทอง 
2. นำยชยันต์ นันทวงศ ์
3. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนนุกำรจัดกำรเรยีนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. กำรเช่ือมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเนต็ภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย 
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 

5. ระบบโทรทัศน์วงจรปดิ 
CCTV และ IP Camera 
 
 
 
 
6.ปรับปรุงระบบเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อกำร
ให้บริกำรห้องศูนย์ข้อมลูกลำง 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV 
และ IP Camera  
จ ำนวน 1 ระบบ 
 
 
 
ปรับปรุงระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยเพื่อกำร
ให้บริกำรของศูนย์ข้อมูลกลำง 
จ ำนวน 1 งำน 
 
 
 
 

4,000,000 
 
 
 
 
 

3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1 
 
 
 
 
 
 
 

1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยชยันต์ นันทวงศ ์
3. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
 
 
 
1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยชยันต์ นันทวงศ ์
3. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ICT ที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนนุกำรจัดกำรเรยีนสอน กำรบริหำรจัดกำร และกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. กำรเช่ือมโยงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและอินทรำเนต็ภำยในมหำวิทยำลัยฯ 
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย 
3. ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7.ปรับปรุงประสิทธิภำพระบบ
เครือข่ำยกำรสื่อสำรหลักของ 
มหำวิทยำลยั 
 
 
8.กำรพัฒนำระบบ e-Learning 
และระบบบริหำรจดักำรด้ำนกำร
เรียนรูผ้่ำนเครือข่ำยออนไลน ์

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 

ปรับปรุงระบบเครือข่ำยกำร
สื่อสำรหลักของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
กำรพัฒนำระบบ e-Learning 
และระบบบริหำรจดักำรด้ำน
กำรเรยีนรู้ผำ่นเครือข่ำย
ออนไลน์ 1 กิจกรรม 
 

6,600,000 
 
 
 
 

2,500,000 

ไตรมำส 1 
 
 
 
 

ไตรมำส 1 

1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยชยันต์ นันทวงศ ์
3. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
 
 
1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยชยันต์ นันทวงศ ์
3. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
ตัวชี้วัด  

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรมและจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับฝึกกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   ส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำหำควำมรู้ประกอบกำร
เรียนกำรสอน และกำรวิจัยของ
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป โดยใช้ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกรสำรสนเทศของ
มหำวิทยำลัย 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไปให้มีทักษะกำรใช้งำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

1. ค่ำบ ำรุงฐำนข้อมูล EBSCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
(วำรสำร หนังสือพิมพ์ และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 
 

ค่ำบ ำรุงรักษำฐำนข้อมลู 
EBSCO 1 ครั้ง/ปี 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์         
(e-book) จ ำนวน 22 ช่ือ 

- ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online 
Database) จ ำนวน 1 
ฐำนข้อมูล 

 
 
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
(วำรสำร หนังสือพิมพ์ และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)  
จ ำนวน 1 ครั้ง 
 
 

85,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 
 

1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำยสุภรัตน์ กรดุฉ่ ำ 
 
 
 
 
 
 
1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
ตัวชี้วัด  

1. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรฝึกอบรมและจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับฝึกกำรอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3.พัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
 
 
 
4.จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที ่1 
 
 

จัดโครงกำรพัฒนำทักษะด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 
2 หลักสูตร 
 
 
 
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
-จัดหำหนังสือ 
-วำรสำร/หนังสือพิมพ ์
-สื่อโสตทัศน ์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
ออนไลน ์
 
 
 

54,600 
 
 
 
 
 

495,700 

ไตรมำส 1, 3  
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 

1.นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2.นำยชยันต์ นันทวงศ ์
3.นำยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร 
 
 
 
1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นควา้ วิจัย วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ  วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

ตัวชี้วัด  
1. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอตอ่กำรให้บริกำร 
2. จ ำนวนผู้เข้ำสืบค้นฐำนข้อมลูออนไลน ์

3. จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยสีำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก 

5. มีซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์เพ่ือกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัย  
2.  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัย 
3.  สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
หน่วยงำนภำยนอก 
4.  จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรปฏิบตัิงำน 

1. ค่ำบ ำรุงฐำนข้อมูล EBSCO 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ค่ำบ ำรุงรักษำฐำนข้อมลู 
EBSCO 1 ครั้ง/ปี 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์         
(e-book) จ ำนวน 22 ช่ือ 

- ฐำนข้อมูลออนไลน์ (Online 
Database) จ ำนวน 1 
ฐำนข้อมูล 
 

85,000 ไตรมำส 3 1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำยสุภรัตน์ กรดุฉ่ ำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 

  เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นควา้ วิจัย วิจัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         ระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมทันสมัย และตอบสนองต่อกำรศึกษำ ค้นคว้ำ  วิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

ตัวชี้วัด  
1. จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศและฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอตอ่กำรให้บริกำร 
2. จ ำนวนผู้เข้ำสืบค้นฐำนข้อมลูออนไลน ์

3. จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4. กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเทคโนโลยสีำรสนเทศกับหน่วยงำนภำยนอก 

5. มีซอฟต์แวรล์ิขสิทธิ์เพ่ือกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และวิจัย 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
ทันสมัยเพื่อสนับสนุนกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัย  
2.  ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ วิจัย 
3.  สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยีสำรสนเทศกับ
หน่วยงำนภำยนอก 
4.  จัดหำซอฟต์แวร์เพื่อ
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรปฏิบตัิงำน 

2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
(วำรสำร หนังสือพิมพ์ และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง) 

 
 

3.จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
(วำรสำร หนังสือพิมพ์ และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง)  
จ ำนวน 1 ครั้ง 
 
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
-จัดหำหนังสือ 
-วำรสำร/หนังสือพิมพ ์
-สื่อโสตทัศน ์
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อ
ออนไลน ์
 

70,000 
 
 
 
 

495,700 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 

1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย 

 
 

1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. ลดควำมซ้ ำซ้อน เพิ่มควำมถูกต้องของข้อมูล และควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล 

2. มีระบบจดักำรฐำนข้อมูล (Data Base Management System) ที่ทันสมัย รองรับต่อควำมต้องกำรใช้งำน ระบบฐำนข้อมูลมเีสถียรภำพและควำมปลอดภัย 

3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึน้ใหม่หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น เพือ่กำรบริหำรและกำรให้บริกำรตำ่งๆ  
4. มีกำรส่งเสรมิให้บุคลำกร ผูดู้แลระบบ มีทักษะและควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบที่พัฒนำขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.  พัฒนำฐำนข้อมูลกลำงท่ี
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมลูทุก
ระบบเข้ำด้วยกัน 
2. พัฒนำหรือจัดหำซอฟต์แวร์
เพื่อกำรให้บริกำร และส่งเสริม
กำรน ำสื่ออิเล็กทรอนิกสม์ำใช้
ในกำรให้บริกำรข้อมลูข่ำวสำร
ของมหำวิทยำลัย เพื่อให้
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกร 
และบุคคลภำยนอกไดร้ับ
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว 

1.ค่ำบ ำรุงรักษำระบบห้องสมดุ
อัตโนมัติ ALIST 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ค่ำบ ำรุงรักษำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 
จ ำนวน 1 ระบบ (ครั้ง/ปี) 

150,000 ไตรมำส 4 1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำยสุภรัตน์ กรดุฉ่ ำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

         พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. ลดควำมซ้ ำซ้อน เพิ่มควำมถูกต้องของข้อมูล และควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูล 

2. มีระบบจดักำรฐำนข้อมูล (Data Base Management System) ที่ทันสมัย รองรับต่อควำมต้องกำรใช้งำน ระบบฐำนข้อมูลมเีสถียรภำพและควำมปลอดภัย 

3. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำขึน้ใหม่หรือกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น เพือ่กำรบริหำรและกำรให้บริกำรตำ่งๆ  
4. มีกำรส่งเสรมิให้บุคลำกร ผูดู้แลระบบ มีทักษะและควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรระบบที่พัฒนำขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. จัดหำ ปรับปรุง ดูแลรักษำ 
ระบบจัดกำรฐำนข้อมลู 
(Database Management 
System)  และพัฒนำ
ฐำนข้อมูล (Database) เพื่อ
รองรับกำรบรหิำรจดักำรใน
ระดับหน่วยงำนและ
มหำวิทยำลยั 
4.  จัดให้มีกำรพัฒนำ
สมรรถนะบุคลำกร ผู้ดูแล
ระบบ 
 

2.ค่ำบ ำรุงฐำนข้อมูล EBSCO ตัวช้ีวัดที่ 2 ค่ำบ ำรุงรักษำฐำนข้อมลู 
EBSCO 1 ครั้ง/ปี 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์         
(e-book) จ ำนวน 22 
ช่ือ 

- ฐำนข้อมูลออนไลน์ 
(Online Database) 
จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล 

 

85,000 ไตรมำส 3 1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำยสุภรัตน์ กรดุฉ่ ำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการสู่สังคม 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

          สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

ตัวชี้วัด  
1. จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และ
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อ
ให้บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บริกำรวิชำกำรศูนย์วิทย
บริกำร 

ตัวช้ีวัดที่ 1 บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
จ ำนวน 10 โรงเรียน 

50,000 ไตรมำส 1-4 1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำงสำวนิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร 
4.นำยสุวิศำล ทับแสง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

           มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของกำรแสวงหำรำยได ้

ตัวชี้วัด  
1. มีหลักสูตรอบรมส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบคุคลทั่วไป 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมที่
หลำกหลำย และตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
เพื่อน ำไปสู่กำรแสวงหำรำยได ้
2. ส่งเสรมิให้มีหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงำน
ระดับชำต ิ
 
 
 
 

 

1. หลักสูตร สรำ้งและ
ออกแบบ Internet of 
Thing 
 
 
 
2.หลักสูตรกำรบริหำร
จัดกำรระบบเครือข่ำยด้วย 
Pfsense 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 

จัดโครงกำร 1 โครงกำร 
 
 
 
 
 
จัดโครงกำร 1 โครงกำร 
 
 
 
 

45,920 
 
 

 
 
 

8,680 
 
 
 
 
 

 

ไตรมำส 1 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยชยันต์  นันทวงศ ์
3. นำยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร 
 
 
 
1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยชยันต์  นันทวงศ ์
3. นำยสุมนฒ์  จิรพัฒนพร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

          มีกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัด  
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร 

3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยดึ
หลักธรรมำภิบำล 
2. มีกำรบริหำรจัดกำรและกำร 
ด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคณุภำพ             
(ISO 9001:2015) 
 
 

 

1. ประชำสัมพันธ ์
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
 
 
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำร 
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
 
 
 
3. ประชุมคณะกรรมกำร 
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2-3 
 
 
 

จัดโครงกำร 1 โครงกำร 
 
 
 
 
จัดประชุม 1 ครั้ง 
 
 
 
 
จัดประชุม 2 ครั้ง 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

30,000   
 
 
 
 

28,400 
 
 
 

ไตรมำส 1-3 
 
 
 
 

ไตรมำส 4 
 
 
 
 

ไตรมำส 1 
ไตรมำส 3 

 
 

1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. นำงสำวสุณสิำ  อ่อนฉ่ ำ  
 
 
1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. นำงสำวสุณสิำ  อ่อนฉ่ ำ 
 
 
1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. น.ส.กุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

          มีกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัด  
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร 

3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. กำรพัฒนำข้ำรำชกำร
และบุคลำกรสำยสนับสนุน
เพื่อเลื่อนต ำแหน่งระดับ
ช ำนำญกำรและระดับอ่ืน ๆ 
 
 
5. พัฒนำระบบกำรบรหิำร
จัดกำรคณุภำพ ISO 9001: 
2015 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2-3 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุม 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
ตรวจตดิตำมประเมินผล 
กำรตรวจ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

24,700 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 3 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. น.ส.กุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์ 
 
 
 
1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. น.ส.กุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. นำงสำวสุณสิำ  อ่อนฉ่ ำ 
5. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพช็ร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

          มีกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัด  
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร 

3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. วัสดุส ำนักงำนและวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

 
 
 
7. ค่ำสำธำรณูปโภค 
 
 
 
 
8. ซ่อมแซมครภุัณฑ ์

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 
 
 
 

จัดหำวัสดุส ำนักงำนและวสัดุ
คอมพิวเตอร์ ใน 3 หน่วยงำน 
 
 
 
ค่ำบริกำรโทรศัพท์ และ
ค่ำบริกำรโดเมนเนม  1 ปี  
 
 
 
ซ่อมครุภณัฑ์ 1 ปี 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 

1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยำ  อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
 
1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพช็ร 
 
 
1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยำ  อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพช็ร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

          มีกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบมำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัด  
1. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 

2. ควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อผู้บริหำร 

3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

9. ค่ำใช้จ่ำยเดินทำง 
ไปรำชกำร 
 
 
 
 
10. เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำย
บุคลำกร(เพิม่เตมิ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 

เดินทำงไปรำชกำร 1 ปี 
 
 
 
 
 
จ้ำงบุคลำกร 4 อัตรำ 

200,000 
 
 
 
 
 

967,000 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 

1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยำ  อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพช็ร 
 
 
1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยำ  อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพช็ร 
 
 
 
 



ส่วนที่  5 
การน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปี

งบประมำณ  พ.ศ. 2561-2564  ให้ครอบคลุมตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยเน้นกำรให้บริกำร 
ทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่รวดเร็วและทันสมัย  เป็นแนวทำงให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้เห็น
ภำพรวมและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
ขณะเดียวกันก็สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำง ๆ 
โดยมีกำรระบุให้ หัวหน้ำกลุ่มงำน รองผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด  เพ่ือเก็บข้อมูลและรับผิดชอบ
ด ำเนินกำรโดยมีแนวปฏิบัติต่ำงๆ ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำน โดยประชุมเพ่ือสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนและกลวิธีน ำแผนลงสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับ
ได้รับทรำบและเกิดทักษะในกำรปฏิบัติ 

2. กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรสู่บุคลำกรของหน่วยงำน โดยกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำในแต่ละ
ประเด็นยุทธศำสตร์ เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตลอดจน
ทรัพยำกรที่ต้องกำรส ำหรับจัดท ำงบประมำณประจ ำปีและกำรก ำกับผลปฏิบัติงำนต่อไป 

3. กำรบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนจัดให้มีกลไกเพ่ือเฝ้ำระวังและตรวจสอบแผนกำร
ด ำเนินงำนที่มีควำมคลำดเคลื่อนจำกแผน เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงไร 
โดยให้มีกำรรำยงำนผลตำมล ำดับขั้นตอนของควำมรับผิดชอบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส 

4. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน จัดให้มีกลไก
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ เพ่ือก่อให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยด ำเนินกำร
เปรียบเทียบผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้จริงกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome)  

 
การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่บุคลากร 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ บรรลุเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด 
จึงได้มีกำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนสู่บุคลำกร โดยกำร
จัดท ำรำยงำนกำรติดตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ โดยก ำหนดค่ำเป้ำประสงค์ 
ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
การสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนปฏิบัติ รำชกำรประจ ำปี
งบประมำณของส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ให้ได้รับรู้และ
เข้ำใจ เช่น กำรประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ และกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซด์ เป็นต้น  
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ส่วนที ่6 
การควบคุม ติดตาม ประเมินผล และก ากับให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดนั้น  ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ก ำหนดให้ทุกกลุ่มงำนได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้ันตอน  ตั้งแต่กำรวำงแผน  กำรน ำ
แผนไปปฏิบัติและกำรประเมินผล  โดยจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นรำยไตรมำส   
 
องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 

1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน และกำร
ติดตำมตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

2. กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้ 
3. กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ 
4. รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

เป็นรำยไตรมำส 
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กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและข้ันตอนต่ำง ๆ เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 

กระบวนการ การด าเนินงาน 

 
 
 

 ตรวจสอบรำยละเอียดกำรอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

  ตรวจสอบเป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร 

 
 
 
 
 
 

 จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร (Project Schedule) 
แผนงบประมำณ (Project Cost) ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกัน 

 ใช้เป็นแผนอ้ำงอิงในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ 
โครงกำร/กิจกรรมและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้             
อย่ำงเป็นระบบ 

 
 

 ติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรและแผน
งบประมำณ  โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด ำเนินกำรได้จริง  
ณ  เวลำปัจจุบัน 
 

 
 

 วิเครำะห์ควำมเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมำณ
คุณภำพ  และระยะเวลำ 

 พิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร  แผนงบประมำณ  
และระยะเวลำด ำเนินงำน  เพื่อให้โครงกำร/กิจกรรม           
จะบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 
 

 ประมวลผลปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม 

    •   บุคลำกร  (Man) 
    •   กำรบริหำรจัดกำร  (Management) 
    •   วัตถุดิบ/อุปกรณ์  (Material) 
    •   งบประมำณ  (Money) 
    •   เทคโนโลยี  (Technology) 
    •   สภำวะแวดล้อม  (Environment) 
 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำร/กิจกรรม 
และแผนงบประมำณโครงกำร/กิจกรรม 

ตรวจสอบอนุมัติโครงกำร/กิจกรรม รวมถึง 
เป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร/กิจกรรม 

ปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติกำร   
แผนงบประมำณ และระยะเวลำด ำเนินงำน 

ติดตำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำร 
และแผนงบประมำณ 

ติดตำมปัญหำและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีกำรแก้ไขปญัหำ 
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การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร  เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำร
ประเมินจำกหน่วยงำนที่มำประเมินทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  ดังนี้ 
 

1. กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร และแผนงบประมำณ   
2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบภำยใน  โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบภำยในที่                              

สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง   
3. รำยงำนประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และประเมินหน่วยงำน

โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย  ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
4. กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองในกำรประกันคุณภำพภำยใน  โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัย

แต่งตั้งเพ่ือรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยนอก  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ที่ ๖๑/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
___________________________________________________ 

 

เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด ำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภำพ 
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ นำยพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม   ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง  กรรมกำร 
๑.๓  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์กันยำ   อนุกูลธนำกร กรรมกำร 
๑.๔  นำยภูริพัศ  เหมือนทอง  กรรมกำร 
๑.๕  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ ศิริโสม  กรรมกำร 
๑.๖   นำยชยันต์   นันทวงศ์  กรรมกำร 
๑.๗  นำยดนุวัศ  อิสรำนนทกุล  กรรมกำร 
๑.๘  นำงสำวจริยำ   ทิพย์หทัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
 ๑.  ด ำเนินนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๒.  ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจ ำเป็นของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๓.  ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๔.  จัดหำงบประมำณให้เพียงพอกับกำรด ำเนินงำน 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑  นำยพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม   ประธำนคณะกรรมกำร 
๒.๒  นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง  รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์กันยำ  อนุกูลธนำกร กรรมกำร  
๒.๔  นำยภูริพัศ  เหมือนทอง  กรรมกำร 
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๒.๕  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ ศิริโสม  กรรมกำร 
๒.๖  นำยชยันต์      นันทวงศ์  กรรมกำร 
๒.๗  นำยดนุวัศ  อิสรำนนทกุล  กรรมกำร 

 ๒.๘  นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย   กรรมกำร 
 ๒.๙  นำยสุภรัตน์      กรุดฉ่ ำ   กรรมกำร 
 ๒.๑๐ นำงสำวนิตยำ      ทวศีักดิ์วนำไพร  กรรมกำร 
 ๒.๑๑ นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย  กรรมกำร 
 ๒.๑๒ นำงสำวบุสด ี หมื่นขัน   กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำงสำวรุ่งนภำ สำจิตร   กรรมกำร 

๒.๑๔ นำงสำวไพรสุดำ ปำนพรม  กรรมกำร 
๒.๑๕ นำงวิภำรัตน ์ ศรีเพ็ชร   กรรมกำร 

 ๒.๑๖ นำงอัญชลีพร แก้ววงษำ  กรรมกำร 
 ๒.๑๗ นำงดวงพร      สีระวัตร   กรรมกำร 
 ๒.๑๘ นำงสำวกุลดำ สวนสลำ   กรรมกำร 
 ๒.๑๙ นำยนภดล  แข็งกำรนำ  กรรมกำร 
 ๒.๒๐ นำยวชิชำกร คูหำทอง  กรรมกำร 
 ๒.๒๑ นำยศักดิ์ดำ จตุพร   กรรมกำร 
 ๒.๒๒ นำยสุมนฒ ์ จิรพัฒนพร  กรรมกำร 
 ๒.๒๓ นำงสำวกชกร พิเดช   กรรมกำร 
 ๒.๒๔ นำยสุวิศำล ทับแสง   กรรมกำร 
 ๒.๒๕ นำงสำวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์  กรรมกำร 
 ๒.๒๖ นำยปิยพนธ์   ปั้นนำค   กรรมกำร 

๒.๒๗ นำยอำดัม   จิกิตศิลปิน  กรรมกำร 
๒.๒๘ นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๒๙ นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
๒.๓๐ นำงสำวสุณิสำ อ่อนฉ่ ำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒. ด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำย 
๓. ประสำนคณะกรรมกำรให้ควำมร่วมมือเมื่อจ ำเป็น 
๔. เก็บรวบรวมเอกสำร ข้อมูล และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 



-50- 
 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                       สั่ง  ณ  วันที่   ๒๑  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                                                           
                                                         (นำยพงษ์ศักดิ์   ศิริโสม) 
                                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 


