
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

ค ำน ำ 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบการบริหาร

จัดการขององค์กรและการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยแสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ เพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จึงได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 และการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยให้คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน โดยได้ท าการทบทวน ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท าการวิเคราะห์ผลสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)  และ
วิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลง เพื่อหาทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ดี
ยิ่งขึ้น  

ส านักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการทบทวนและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ด าเนินงานและน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายใน
การบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น  

 

 
      

                                              (นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                                              7 ตุลาคม 2562 

 
 
 

 



-3- 
 

 

สำรบัญ 
 

 
 

  หน้ำ 
ส่วนที่  1  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา      1 
  โครงการองค์กรและโครงสร้างการบริหาร      1 
  รายชื่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการประจ าส านักฯ  2 
  เจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 
  จ านวนอาจารย์ และบุคลากร       4 
  งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     4 
  อาคารสถานที่         5 
  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  5 
  กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   5 
  ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ   5 
   
ส่วนที่  2  กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก      

  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)     7 

  การวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  10
  กราฟวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  14
  การก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดแผนปฏิบัติการ   15 

     
ส่วนที่  3  ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  อัตลักษณ์ และประเด็นยุทธศาสตร์  17
  การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  18
  ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และเป้าประสงค์ฯ  21
  แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    28 

แผนผังประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และประเด็นยุทธศาสตร์ 29 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
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ส่วนที่  4  รำยละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 
     ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   30 

ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   33 
ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   35

 ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   37 
ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5   38 
ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6   39 

 
ส่วนที่  5  กำรน ำแผนปฏิบตัิรำชกำรไปสู่กำรปฏิบัติ 
  การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่บุคลากร    43 
  การสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่หน่วยงานภายในและภายนอก  43 
 
ส่วนที่  6  กำรควบคุม ติดตำม ประเมินผล และก ำกับให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
  องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน   44 
  กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ/กิจกรรม   45 
  การรายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ    46 
 
ภำคผนวก       
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงาน 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แบบสรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 1 
  

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 
ชือ่หน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ตาม
โครงสร้างการบริหารงานใหม่เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการยุบรวมกันของ 2 ส านักเดิม คือ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงานย่อย ดังนี้  
 1.  ศูนย์วิทยบริการ 
 2.  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.  ส านักงานผู้อ านวยการ 
 
โครงกำรองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 ตามโครงสร้างใหม่ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แบ่งการบริหารงาน ออกเป็น 3 
หน่วยงาน คือ ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร และส านักงานผู้อ านวยการ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
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รำยช่ือผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร  และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ต ำแหน่งผู้บริหำรงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.  คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายบริหาร) 
4.  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ) 
5.  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
6.  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.  หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ 
8.  หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
9.  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 

          คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. นายพงษ์ศักดิ์   ศิริโสม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจีรพรรณ      เทียนทอง รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา   อนุกูลธนากร กรรมการ 
4. นายภูริพัศ   เหมือนทอง กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัคจิรา ศิริโสม กรรมการ 
6. นายดนุวัศ    อิสรานนทกุล กรรมการ 
7. นายชยันต์ นันทวงศ์ กรรมการ 
8. นายเสรี ชิโนดม กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงเยาว ์ ในอรุณ กรรมการ 
10. นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ กรรมการ 
11. นางสาวจริยา ทิพย์หทัย กรรมการและเลขานุการ 
12.นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

    คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1. นายพงษ์ศักดิ์       ศิริโสม ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
2. นางสาวจีรพรรณ   เทียนทอง ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
3. นายภูริพัศ   เหมือนทอง ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  อนุกูลธนากร ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัคจิรา   ศิริโสม ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
6. นายดนุวัศ   อิสรานนทกุล ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้าศูนย์วิทยบริการ   
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7. นายชยันต์ นันทวงศ์ ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี 
           สารสนเทศและการสื่อสาร 

8. นางสาวจริยา     ทิพย์หทัย ต าแหน่ง รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 
เจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
มีจ านวนทั้งหมด   5  คน  รายละเอียดดังนี้  

 1.  นางวิภารัตน์   ศรีเพ็ชร  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2.  นางสาวรุ่งนภา สาจิตร  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 3.  นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท์    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

4.  นางสาวไพรสุดา ปานพรม ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5.  นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ า  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

 

       เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
มีจ านวนทั้งหมด   12  คน  รายละเอียดดังนี้  
1.  นางสาวกุลดา  สวนสลา  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
2.  นางดวงพร  สีระวัตร  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
3.  นายวิชชากร คูหาทอง  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4.  นายสุมนฒ์    จิรพัฒนพร ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
5.  นายนภดล  แข็งการนา ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
6.  นายสุวิศาล  ทับแสง  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
7.  นางสาวบุษรินทร์    งิ้วราย  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8.  นายมนัสชนก  กาละภักด ี ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9.  นายวิทยา  สีระวัตร  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
10. นางอัญชลีพร   แก้ววงษา ต าแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  
11. นายปิยพนธ์  ปั้นนาค  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร ์
12. นายศักดิ์ดา  จตุพร  ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  
 

เจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิทยบริกำร  
 มีจ านวนทั้งหมด   18  คน  รายละเอียดดังนี้  
1. นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
2. นางสาวภัทราพร วงษ์น้อย           ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
3. นางสาวนิตยา ทวีศักดิว์นาไพร ต าแหน่ง บรรณารักษ์  
4. นางสาวกัญญา สิงหบุตร ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
5. นางสาวณัฐชนันท์ สนธิรักษ์ ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
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6. นางสาวกาญจนา อยู่ประยงค์ ต าแหน่ง บรรณารักษ์ 
7. นายสุภรัตน์   กรุดฉ่ า ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสุธาดล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาววรรณี   คณฑา ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
10. นางสาวฉัตรดาว ชาติเชื้อ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
11. นางสาวบุสดี  หมื่นขัน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
12. นางสาวรุ่งรัตน์ อินทรวิเศษ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
13. นางสาวสุภัคตรา พรมสีนอง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14. นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
15. นายพิเชษฐ อยู่เย็น ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
16. นางปารวี เรืองจุติโพธิ์พาน ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
17. นายกษิดิศ ประมวลกมล ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
18. นางสาวภคมน เด่นประเสริฐ ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด 

 

จ ำนวนอำจำรย์ และบุคลำกร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ ำนวนอำจำรย์ และบุคลำกร 
ที่มีวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ต่ ำกว่ำ 
ปริญญำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำ

โท 
ปริญญำ

เอก 
รวม 

จ านวนอาจารย์ - - 5 3 8 

จ านวนบุคลากร 1 32 3 - 36 
รวมทั้งสิ้น 1 32 8 3 44 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน  2562)   
 
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  2563         
 

  หน่วยงำน 
งบประมำณที่ได้รับอนุมัติประจ ำปี 2563 

 เงินนอก
งบประมำณ   

เงินงบประมำณ
แผ่นดิน 

รวม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,802,940 660,000 6,462,940 
รวมทั้งสิ้น 5,802,940 660,000 6,462,940 
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อำคำรสถำนที่ 

หน่วยงำน 
รำยช่ืออำคำร   

(อำคำรที่รับผิดชอบ)   
รวม 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนย์  ICT) 

-   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  
(5  ธันวาคม  2550) 

ชั้น 1   
ชั้น 2 
 ชั้น 4 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ศูนย์วิทยบริการ) 

-  อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 12) 1  อาคาร 
-  อาคาร 8 (อาคารห้องสมุดเก่า) 1  อาคาร 
-  อาคาร 11 (ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี) ชั้น 2 

รวมทั้งสิ้น 4  อำคำร 4  อำคำร 
 
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการให้บริการวิชาการ และการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งความรู้ด้านการบริการทรัพยากรสารสนเทศและร่วมพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศส าหรับส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และชุมชน  
 

กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ มีดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2. คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  3. รองผู้อ านวยการ และหัวหน้าศูนย์/ส านักงาน ต่างๆ มีหน้าที่ควบคุม ก ากับติดตามและตรวจสอบ              
โครงการ/กิจกรรม 
  4. หัวหน้ากลุ่มงานรับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  มีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน 
  5. บุคลากรประจ ากลุ่มงานรับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีหน้าที่ด าเนินงานและ
ปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
  1. มอบหมายคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
        -  ประสานหน่วยงาน เพ่ือเสนอรายชื่อคณะท างาน 
  2. รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ได้แก่ 
       -  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
       -  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       -  แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชัฏนครสวรรค์  
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  3. ด าเนินการวิเคราะห์ และก าหนดประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
       -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ประกอบด้วย       
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) โอกาส (O) และอุปสรรค (T) 
        -  การทบทวนและก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค ์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย  
        -  ก าหนดโครงการกิจกรรมเพ่ือตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
  4.  จัดท าค าขอตั้งงบประมาณการด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่อมหาวิทยาลัยฯ 
  5.  มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
  6.  ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ และส่งให้
ผู้รับผิดชอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อไป 
  7.  ด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ดังนี้ 
        -  รวบรวมโครงการกิจกรรมตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
        -  จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
        -  จัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ตามรูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
  8.  เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ เพ่ือพิจารณาขอ
ความเห็นชอบ 
  9.  เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการฯ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
  10. ด าเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ให้ผู้บริหารและบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และสาธารณชนได้ทราบ ดังนี้ 
       -  จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
       -  เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและน าไปปฏิบัติ 
        -  เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 11. ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ (รายไตรมาส)  
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ส่วนที่ 2 
 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก 
 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 เป็นการด าเนินการในลักษณะการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินการได้ระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร และบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ เพ่ือ
ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และการวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาหน่วยงานที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการฯ ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจาก
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือหาผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 
 

 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
 
 

1. จุดแข็ง (S) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ จุดแข็ง คะแนนเต็ม 5 
1 เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และทรัพยากรสารสนเทศ 
4.412 

2 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการสอบประกันคุณภาพ 
ด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

4.412 

3 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.147 
4 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 4.088 
5 มีศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อมในการจัดอบรม/สัมมนา 

และบริการวิชาการ 
4.000 
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2. จุดอ่อน (W) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ จุดอ่อน คะแนนเต็ม 5 
1 ขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยท าให้การให้บริการไม่

เต็มประสิทธิภาพ 
3.824 

2 ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.824 
3 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานไม่ครอบคลุมทั้งภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย 
3.824 

4 จ านวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน 3.412 
5 ขาดความชัดเจน และความล่าช้าในการตัดสินใจต่อการปฏิบัติงาน 

แต่ละงานและกิจกรรม 
3.324 

 
 
3. โอกำส (O) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ โอกำส คะแนนเต็ม 5 
1 นโยบายของรัฐบาลและความต้องการใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
4.471 

2 ความต้องการเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น 4.441 
3 ได้รับการยอมรับในการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
4.088 

4 สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกมีความต้องการใช้ระบบการ
จดัการห้องสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.971 

5 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 3.912 
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4. อุปสรรค (T) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ล ำดับ อุปสรรค คะแนนเต็ม 5 
1 เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการไปอย่าง

รวดเร็ว 
4.265 

2 ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนที่ทันสมัย 
มีข้อจ ากัด 

4.265 

3 งบประมาณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน 4.206 
4 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่น าเอาเทคโนโลยีมาเป็นจุดขาย 

เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางเทคโนโลยี 
4.147 

5 ขาดมาตรการในการส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย 

4.029 
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กำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
1. จุดแข็ง  

ปัจจัยภำยใน 
(1) 

จัดล ำดับ 
(2) 

น้ ำหนัก 
 

(3) 
น้ ำหนัก  
x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(3) x (4) 

1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร

สารสนเทศ 

1 0.275 0.1375 
 

4.412 0.6067 
 

2. เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการด้านการสอบ

ประกันคณุภาพดา้นคอมพิวเตอรข์อง

มหาวิทยาลยั 

2 0.240 
 

0.1200 
 

4.412 0.5294 
 

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

3 0.155 0.0775 
 

4.147 0.3214 
 

4. มีโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน 4 0.155 0.0775 
 

4.088 0.3168 

5. มีศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อมในการจัด

อบรม/สัมมนาและบริการวิชาการ 

5 0.175 0.0875 
 

4.000 0.350 
 

รวม  1.000 0.500 21.059 2.124 
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2. จุดอ่อน 

 

ปัจจัยภำยใน 
(1) 

จัดล ำดับ 
(2) 

น้ ำหนัก 
 

(3) 
น้ ำหนัก  
x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(3) x (4) 

1. ขาดอุปกรณด์้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ที่ทันสมัยท าให้การให้บริการไม่เตม็

ประสิทธิภาพ 

1 0.225 0.113 3.824 0.430 

2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ 

2 0.175 0.088 3.824 0.335 

3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงาน  

ไม่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 

3 0.225 0.113 3.824 0.430 

4. จ านวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะไมเ่พียงพอ 

ต่อการปฏิบตัิงาน 

4 0.175 0.088 3.412 0.299 

5. ขาดความชัดเจน และความล่าช้าในการ

ตัดสินใจต่อการปฏบิัติงานแตล่ะงาน 
และกิจกรรม 

5 0.200 0.100 3.324 0.332 

รวม  1.000 0.500 18.208 1.826 
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3. โอกำส 

ปัจจัยภำยนอก 
(1) 

จัดล ำดับ 
(2) 

น้ ำหนัก 
 

(3) 
น้ ำหนัก 
 x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(3) x (4) 

1. นโยบายของรัฐบาลและความต้องการใช้

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพิ่ม

มากขึ้น 

1 0.275 0.138 4.471 0.615 

2. ความต้องการเกีย่วกับนวัตกรรม และ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีมากข้ึน 

2 0.175 0.088 4.441 0.389 

3. ได้รับการยอมรับในการให้บริการด้าน

ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี

สารสนเทศจากหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก 

3 0.235 0.118 4.088 0.480 

4. สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกมีความ

ต้องการใช้ระบบจัดการห้องสมดุ และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 0.160 0.080 3.971 0.318 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับ

หน่วยงานภายนอก 

5 0.155 0.078 3.912 0.303 

รวม  1.000 0.500 20.883 2.105 
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4. อุปสรรค 
 

ปัจจัยภำยนอก 
(1) 

จัดล ำดับ 
(2) 

น้ ำหนัก 
 

(3) 
น้ ำหนัก  
x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ ำหนัก
(3) x (4) 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

1 0.275 0.138 4.265 0.586 

2. ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจัดหา

สิ่งสนับสนุนท่ีทันสมัยมีข้อจ ากัด 

2 0.215 0.108 4.265 0.458 

3. งบประมาณที่ไดร้ับไม่สอดคล้องกบัการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน 

3 0.175 0.088 4.206 0.368 

4. หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีน าเอา

เทคโนโลยีมาเป็นจุดขายเพื่อสรา้งความ

ได้เปรียบทางเทคโนโลย ี

4 0.160 0.080 4.176 0.334 

5. ขาดมาตรการในการส่งเสริมการใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ

มหาวิทยาลยั 

5 0.175 0.088 4.059 0.355 

รวม  1.000 
 

0.500 20.971 2.102 
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กรำ วิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2.125

2.124

2.102

1.826

1.6

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2
โอกาส (O)

จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

จุดอ่อน (W)

 
 
 
ยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ใช้ยุทธศาสตร์ ST (S = ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง, T = ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรค) เนื่องจาก
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ แต่มีอุปสรรคจากปัจจัย
ภายนอกไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาองค์กร ดังนั้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงใช้กลยุทธ์  
เชิงป้องกันเป็นหลัก กล่าวคือ การน าจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรค และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือก าลังเกิดอยู่ในตอนนี้  
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กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติโดยก ำหนดแผนปฏิบัติกำร 
 

ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์โดยใช้ (SWOT Matrix ) 
 

 จุดแข็ง (S) 
1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ทรัพยากรสารสนเทศ 

2. เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ      
ด้านการสอบประกันคณุภาพ 
ด้านคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยั 

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

4. มีโครงสร้างการบริหารงาน       
ที่ชัดเจน 

5. มีศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อม  
ในการจัดอบรม/สัมมนาและ
บริการวิชาการ 

จุดอ่อน (W) 
1. ขาดอุปกรณด์้านเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีทันสมยัท าให้     
การให้บริการไมเ่ต็มประสิทธิภาพ 

2. ทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงตาม   
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

3. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
หน่วยงานไม่ครอบคลมุทั้งภายใน 

     และภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. จ านวนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ 

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
5. สถานท่ีตั้ง และการจัดสรรพื้นท่ี       

ไม่เหมาะสมต่อการให้บริการ 
 

โอกำส (O) 
1. นโยบายของรัฐบาลและความ

ต้องการใช้ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน 

2. ความต้องการเกีย่วกับนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากข้ึน 

3. ได้รับการยอมรับในการให้บริการ
ด้านทรัพยากรสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศจากหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก 

4. สถานศึกษาและหน่วยงานภายนอก       
มีความต้องการใช้ระบบการจดัการ
ห้องสมุด และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5. มีเครือข่ายความร่วมมือด้าน
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – โอกำส) SO 
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบคุลากร

ของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและทรัพยากร
สารสนเทศ ในการบริหารจดัการ 
และการเรียนการสอน 

2. สร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนอง
ด้านการบริหารจดัการ และ   
การเรยีนการสอน 

3. สนับสนุนให้บุคลากรของ
หน่วยงาน ด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการร่วมกับท้องถิ่นเพิ่ม         
มากขึ้น 

4. พัฒนาการให้บริการด้านการสอบ
ประกันคณุภาพดา้นคอมพิวเตอร์       
ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

กลยุทธ์ (จุดอ่อน – โอกำส) WO 
1. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการ

บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรง

ตามความต้องการของผู้รับบริการ
มากยิ่งข้ึน 

3. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ ์
กิจกรรมใหต้รงกลุม่เป้าหมาย 
มากยิ่งข้ึน 

4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อ
สร้างประโยชน์จากเครือข่ายใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน 
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ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์โดยใช้  (SWOT Matrix ) 
 

อุปสรรค (T) 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 
ไปอย่างรวดเร็ว 

2. ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนท่ีทันสมัย      
มีข้อจ ากัด 

3. งบประมาณที่ไดร้ับไม่สอดคล้องกบั
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

4. หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
น าเอาเทคโนโลยมีาเป็นจดุขายเพือ่
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขัน 

5. มหาวิทยาลยัฯ ไม่มีมาตรการส่งเสริม  
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – อุปสรรค) ST 
1. จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนอง        
การบริหารจัดการ และ         
การเรยีนการสอน 

2. มุ่งแสวงหารายไดเ้พิ่มเตมิเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน 

3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ที่ทันสมัยในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมบุคลากรเขา้รับการอบรม
เพื่อเพิม่ศักยภาพและรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

5. สร้างความตระหนัก ส่งเสริม  
และเสนอมาตรการในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจดัการและการเรียน 
การสอน 

 

กลยุทธ์ (จุดอ่อน – อุปสรรค) WT 
1. เสนอโครงการที่มีความจ าเป็น

เร่งด่วน และมีผลกระทบในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อน าไปสู่
การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 

2. จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
เผยแพร่การให้บริการ 

3. ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ    
การสื่อสารในการบริหารจัดการ 
ภายในหน่วยงาน 
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ส่วนที่ 3 
 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์  
 

ปรัชญำ 
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
 

ปณิธำน 
เป็นเลิศในการให้บริการด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Smart University 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ Smart Service* 
 

* Smart Service หมายถึง การบริการที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง โดยเข้าถึงบริการได้หลาย
ช่องทางที่เหมาะสมและหลากหลาย และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการบริการที่สะดวก
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อน  
 
พันธกิจ   

1.  ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการภายในองค์กร 
2.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย   

 3.  ยกระดับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.  ยกระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 

 
อัตลักษณ์ 
 ใส่ใจบริการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   

 
ประเด็นยุทธศำสตร์   

1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
5. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
6. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 
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กำรเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

 การสื่อสาร 
 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์   

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน และสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
เครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
กลยุทธ์ 

1. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
3. มุง่แสวงหารายได้เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน 
4. เสนอโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และมีผลกระทบในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าไปสู่การ

จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
 
ตัวชี้วัด 

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ 
2. สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 95% ต่อปี 
3. ความพึงพอใจการให้บริการระบบเครือข่ายอยู่ในระดับดี 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

1. เชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ 
2. ประสิทธิภาพการให้บริการ ระบบเครือข่ายอุปกรณ์เครือข่าย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 :  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์   

พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

กลยุทธ์ 
1. สร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองด้านการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
2. จ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุงตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพียงพอและตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบ 
   สารสนเทศ 

 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์   

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับ

การบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร

สารสนเทศ ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
2. ด าเนินงานด้านบริการวิชาการร่วมกับท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
3. เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือสร้างประโยชน์จากเครือข่ายในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
5. สร้างความตระหนัก ส่งเสริมและเสนอมาตรการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร

จัดการและการเรียนการสอน 
6. จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่การให้บริการ 

 
ตัวชี้วัด 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
1. มีระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Base Management System) ที่ทันสมัย รองรับต่อความ

ต้องการใช้งาน   
2. ระบบฐานข้อมูลมีเสถียรภาพและความปลอดภัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 :  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์     

สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ และตอบสนองความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ 
จัดให้มีโครงการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 
ตัวชี้วัด 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี  
2. จ านวนโครงการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
 
ค่ำเป้ำหมำย 
  เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5 :   เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์     

มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคล
ทั่วไป ในรูปแบบของการแสวงหารายได้ 
 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาการให้บริการด้านการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
3. จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่การให้บริการ 

 
ตัวชี้วัด 

1. จัดโครงการ/กิจกรรม อบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร/ปีงบประมาณ 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 อยู่ในระดับดี 
3. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเพ่ิมขึ้น 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา บุคลากร

ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
2. เป็นศูนย์ทดสอบทักษะความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  6 :  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 
 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์     

มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล  
 
กลยุทธ์ 

1. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 

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

  3.  ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ 
- มีคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินแก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 
- มีหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

4.  ด าเนินงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ภายในหน่วยงาน 
 
ตัวชี้วัด 

1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร 
2. การด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม 
3. ร้อยละการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 
4. การตรวจติดตามประเมินตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 

ภายในหน่วยงาน 
 

ค่ำเป้ำหมำย  

1. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหารอยู่ในระดับดี 

2. การด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ต่อปีงบประมาณ 

3. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ต่อปีงบประมาณ 

4. การตรวจติดตามประเมินตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015  

อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 



ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์  และเป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรแบบ  Smart Service 
 

ประเด็นยุทธศำสตร ์
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
 

1. ส่งเสริมพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
(Infrastructure
) ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
 

2. เป็นศูนย์กลางใน
การให้บริการ
วิชาการด้าน
ทรัพยากร
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การให้บริการของ
มหาวิทยาลัยด้วย
ระบบฐานข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
 

4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
บริการวิชาการสู่
สังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
 

5. เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ด้านทรัพยากร
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
นักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย 
และบุคคลทั่วไป 

ประเด็นที่ยุทธศำสตร์ที่ 6 
 

6. มีการบริหาร
จัดการภายใน
องค์กรที่ได้
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน์ 
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            เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรแบบ Smart Service 
 
 

เป้ำประสงค์ที่ 1 
 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ICT ที่ได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน และสร้าง
ความร่วมมือกับ
องค์กรอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ 
การจัดการเรียน
การสอน และการ
ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร
เครือข่ายร่วมกัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ที่ 2 
 

2. พัฒนาความรู้
ความสามารถด้าน
วิชาการ การใช้
ทรัพยากร
สารสนเทศและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศแก่
นักศึกษา 
คณาจารย์ 
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัย และ
บุคคลทั่วไป 

เป้ำประสงค์ที่ 3 
 

3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
ท างานของ
หน่วยงานต่างๆ 
ภายใน
มหาวิทยาลัย 
ส าหรับการบริหาร
จัดการ และการ
ให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์ที่ 4 
 

4. สร้างความ
ร่วมมือในการ
บริการวิชาการ 
และตอบสนอง
ความต้องการ
ของสังคม 

เป้ำประสงค์ที่ 5 
 

5. มีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
นักศึกษา 
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
และบุคคลทั่วไป 
ในรูปแบบของ
การแสวงหา
รายได้ 

เป้ำประสงค์ที่ 6 
 

6. มีการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรที่เป็น
ระบบได้รับรอง
มาตรฐานสากล 

วิสัยทัศน์ 
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เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรแบบ Smart Service 
 

กลยุทธ์ 
 

1. จัดหาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

2. จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย   
เพ่ือตอบสนองการ
บริหารจัดการ และการ
เรียน   การสอน 

3. มุ่งแสวงหารายได้
เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงาน 

4. เสนอโครงการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และมี
ผลกระทบในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
เพ่ือน าไปสู่การจัดสรร
งบประมาณ ที่เพียงพอ 

กลยุทธ์ 
 

1. สร้างนวัตกรรม เพื่อ
ตอบสนองด้านการ
บริหารจัดการ และ   
การเรียนการสอน 

2. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรง
ตามความต้องการ
ของผู้รับบริการมาก
ยิ่งขึ้น 

3. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย   
ในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมบุคลากรเข้า
รับการอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและรองรับ
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร  
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ทรัพยากร
สารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการและ   
การเรยีนการสอน 

2. ด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ
ร่วมกับท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น 

3. เพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ 
 

1. จัดให้มีโครงการ
บริการวิชาการด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศ
และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อ
ให้บริการวิชาการ  แก่
สังคม 

กลยุทธ์ 
 

1. พัฒนาการให้บริการ
ด้านการสอบประกัน
คุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งขึ้น 

3. จัดประชาสัมพันธ์เชิง
รุกเพ่ือเผยแพร่การ
ให้บริการ 

กลยุทธ์ 
 

1. บริหารจัดการองค์กร
โดยยึดหลักธรรมา        
ภิบาล 

2. ด าเนินการตาม
แผนการพัฒนาแผน 
- มีคณะท างาน จัดท า

หรือทบทวนแผน 
กลยุทธ์ 

- ถ่ายทอดแผน          
กลยุทธ์ 

- มีคณะท างาน แปลง
แผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- ถ่ายทอดแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

วิสัยทัศน์ 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
 

5. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารในการบริหาร
จัดการภายใน
หน่วยงาน 

 

กลยุทธ์ 
 

4. ขยายเครือข่าย
ความร่วมมือ เพ่ือ
สร้างประโยชน์จาก
เครือข่ายในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

5. สร้างความตระหนัก 
ส่งเสริมและเสนอ
มาตรการในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการและ
การเรียนการสอน 

6. จัดประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่
การให้บริการ 
 

 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
3. ด าเนินการตามระบบ

และกลไกทางการเงิน 
และงบประมาณ 
- มีคณะท างานจัดท า

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

- น าเสนอแผนกลยุทธ์
ทางการเงินแก่
ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการ
ประจ าส านักฯ 

- มีหน่วยตรวจสอบ
การใช้จ่าย
งบประมาณ ทั้งจาก
หน่วยงานภายใน
และหน่วยงาน
ภายนอก 

4. ด าเนินงานตาม
มาตรฐานระบบ ISO 
9001: 2015 
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สว่นที ่ 4 
รำยละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 

 

ตำรำงแสดงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เป้ำประสงค์ 

         การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน และสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนนุการจัดการเรยีนสอน การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเนต็ได้ 
2. สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 95% ต่อป ี
3. ความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่าย อยู่ในระดับด ี

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนอง 
การบริหารจัดการ และ  
การเรียนการสอน 

3. มุ่งแสวงหารายได้เพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
หน่วยงาน 

1. ค่าวัสดสุ านักงาน 
 
 
 
 
 

2. ค่าโทรศัพท์ 
 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 

จัดหาวัสดุส านักงานและวสัดุ
คอมพิวเตอร์ ใน 3 หน่วยงาน 
 
 
 
 
ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลข 
และค่าส่งไปรษณีย์  
จ านวน12 เดือน  
 

300,000 
 
 
 
 
 

14,000 
 
 
 

ไตรมาส 1-3 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1-4 
 
 
 

1.นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง 
2. ผศ.กันยา  อนุกูลธนากร 
3. นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
 
 
1.นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง 
2. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
3. นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เป้ำประสงค์ 

         การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน และสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนนุการจัดการเรยีนสอน การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเนต็ได้ 
2. สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 95% ต่อป ี
3. ความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่าย อยู่ในระดับด ี

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

4. เสนอโครงการที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน และมี
ผลกระทบในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่
การจัดสรรงบประมาณ     
ที่เพียงพอ 
 

 

3. ค่าเช่าวงจรสื่อสาร
ซ่อมบ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดหาวงจรสื่อสาร
และบริการ
อินเทอร์เน็ต   
จ านวน 1 กิจกรรม 

 
 

- ซ่อมบ ารุง 
 
 
 
 
 
 
 

660,000 
 
 
 
 
 

1,976,600 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 2 
 
 
 
 
 
 
 

1.นายภูริพัศ เหมือนทอง 
2.นายชยันต์  นันทวงศ์ 
3. นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร 
 
 
 
1.นายภูริพัศ เหมือนทอง 
2. นายชยันต์ นันทวงศ์ 
3. นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Infrastructure) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

เป้ำประสงค์ 

         การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช้งาน และสร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนนุการจัดการเรยีนสอน การบริหารจัดการ และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเนต็ได้ 
2. สามารถให้บริการระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 95% ต่อป ี
3. ความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่าย อยู่ในระดับด ี

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดหาซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ ์

 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 
 

ค่าการใช้งานซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิใ์นการจดัการเรียน  
การสอน (รอบ 1 ป)ี 
 
 
 

700,000 
 

ไตรมาส 2 1.นายภูริพัศ เหมือนทอง 
2.นายชยันต์  นันทวงศ์ 
3. นางวภิารัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 
เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เป้ำประสงค์ 

         พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
2. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาและปรับปรุงตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองด้านการบริหาร
จัดการ และการเรียน   
การสอน 

2. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

3. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย     
ในการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ 

1. การจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภทตลอดทั้งปี  
-จัดหาหนังสือ (ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ) 
-วารสาร/หนังสือพิมพ ์และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-สื่อโสตทัศนแ์ละสื่อดิจิทลั 
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์          
(e-Book) 
 
 
 
 
 
 

1,188,140 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
2.นายดนุวัศ อิสรานนทกลุ 
3.นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
4.นางสาวปรางทิพย์ พึงไชย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่2 
เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เป้ำประสงค์ 

         พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
2. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาและปรับปรุงตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ค่าบ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิALIST 

 
 
 
 
 
 

3. จัดหาฐานข้อมลูออนไลน์ 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด  1-2 

ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST  
จ านวน 1 ระบบ (ครั้ง/ปี) 
 
 
 
 
 
-จัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Online Database)             
จ านวน 1 ฐานข้อมูล  
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
(e-Book) จ านวน 22 รายชื่อ 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 

85,000 

ไตรมาส 4 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 
 
 
 
 
 

1.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
2.นายดนุวัศ อิสรานนทกลุ 
3.นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 

 
 
 
 
 

1.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
2.นายดนุวัศ อิสรานนทกลุ 
3.นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนขอ้มูลและระบบสำรสนเทศ 

เป้ำประสงค์ 

        พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลยั ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และทรัพยากรสารสนเทศ 
ในการบริหารจัดการและ
การเรยีนการสอน 

2. ด าเนินงานด้านบริการ
วิชาการร่วมกับท้องถิ่น
เพิ่มมากข้ึน 

3. เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมาก
ยิ่งข้ึน 

1. ค่าบ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ
ALIST 

 
 
 
 
 
2. ประชาสมัพันธ์ส านัก

วิทยบริการฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST  
จ านวน 1 ระบบ (ครั้ง/ปี) 
 
 
 
 
 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
(ไวนิล, สติ้กเกอร,์ อะคลีริก
โปสเตอร ์หรืออ่ืนๆ)  
- วัสดุเพื่องานประชาสมัพันธ์ 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 

30,000 

ไตรมาส 4 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1-3 
 

1.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
2.นายดนุวัศ อิสรานนทกลุ 
3.นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 

 
 
 
 
 

1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
3. นางสาวสุณสิา  อ่อนฉ่ า  

 

 
 
 



-40- 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนขอ้มูลและระบบสำรสนเทศ 

เป้ำประสงค์ 

        พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส าหรับการบริหารจัดการ และการให้บริการอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  
1. ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือ เพื่อสร้าง
ประโยชน์จากเครือข่ายใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

5. สร้างความตระหนัก 
ส่งเสริมและเสนอ
มาตรการในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ และ
การเรยีนการสอน 

6. จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อเผยแพร่การให้บริการ 

3. จัดหาฐานข้อมลู
ออนไลน์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 

4. ชุดล าโพงไร้สาย 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 

- จัดหาฐานข้อมลู
ออนไลน์ (Online 
Database)                 
จ านวน 1 ฐานข้อมูล  

- หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
(e-book) จ านวน 22 
รายชื่อ 

 
 
จัดหาชุดล าโพงไรส้าย  
จ าวน 1 ชุด (ครั้ง/ปี) 

85,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

ไตรมาส 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1 

1.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
2.นายดนุวัศ อิสรานนทกลุ 
3.นายสุภรัตน์ กรดุฉ่ า 
 
 
 
 
 
 
1.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
2.นายดนุวัศ อิสรานนทกลุ 
3.นายพิเชษฐ์  อยู่เย็น 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมและสนับสนนุกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 

เป้ำประสงค์ 

         สร้างความร่วมมือในการบริการวิชาการ และตอบสนองความต้องการของสังคม 

ตัวชี้วัด  
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับดี 
2. จ านวนโครงการบริการวิชากรด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อให้บริการวชิาการแก่สังคม 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดให้มีโครงการบริการ
วิชาการด้านทรัพยากร
สารสนเทศ และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้บริการวิชาการ 
แก่สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

1. บริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

2. พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที ่1-2 

ลงพื้นที่จัดท าห้องสมุดแก่ชุมชน
พร้อมติดตามและประเมินผล 
อย่างน้อย 10 ครั้ง  
 
 
 
 
จัดโครงการอบรม จ านวน 2 
หลักสตูร 

 

50,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 

ไตรมาส 1-4 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 

1.ผศ.กันยา อนุกูลธนากร 
2.นายดนุวัศ อิสรานนทกลุ 
3.น.ส.นิตยา ทวีศักดิ์วนาไพร 
4.นายสุวิศาล ทับแสง 

 
 
 

1. นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นายชยันต์  นันทวงศ์ 
3. นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

เป้ำประสงค์ 

         มีหลักสูตรการฝึกอบรมทีต่อบสนองความต้องการของนักศกึษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ในรูปแบบของการแสวงหารายได้ 
ตัวชี้วัด  

1. จัดโครงการ/กิจกรรม อบรมดา้นทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 2 หลักสตูร/ปีงบประมาณ 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ในระดับดี 
3. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลักการอบรมเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาการให้บริการด้าน
การสอบประกันคณุภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์กิจกรรม   
ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย    
มากยิ่งข้ึน 

3. จัดประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
เพื่อเผยแพร่การให้บริการ 

 
 

1. พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที่ 1-3 จัดโครงการอบรม จ านวน 2 
หลักสตูร 
 

30,000 ไตรมาส 3 1. นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นายชยันต์  นันทวงศ์ 
3. นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 

เป้ำประสงค์ 

         มีบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด  
1.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร 

2.  การด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม 

3.  ร้อยละการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4.  การตรวจตรวจติดตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015  ภายในหน่วยงาน 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. บริหารจดัการองค์กรโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

2. ด าเนินการตาม
กระบวนการพัฒนาแผน 
- มีคณะท างาน จดัท าหรือ

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
- ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
- มีคณะท างาน แปลง

แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

- ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการ
ประจ าป ี

 

1. ค่าใช้จ่ายในการประกัน
คุณภาพ ประเมิน 

 
 
 
 
 
2. ประชาสมัพันธ์ 

ส านักวิทยบริการฯ 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที ่1-4 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2-3 
 
 
 
 
 

จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการประกันคณุภาพ
และประเมิน จ านวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
(ไวนิล, สติ้กเกอร,์ อะคลีริก
โปสเตอร ์หรืออ่ืนๆ)  
- วัสดุเพื่องานประชาสมัพันธ์ 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 4 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1-3 
 
 
 
 
 

1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
3. นางสาวสุณสิา  อ่อนฉ่ า  

 
 
 
 

1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
3. นางสาวสุณสิา  อ่อนฉ่ า  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 

เป้ำประสงค์ 

         มีบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด  
1.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร 

2.  การด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม 

3.  ร้อยละการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4.  การตรวจตรวจติดตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015  ภายในหน่วยงาน 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ด าเนินการตามระบบและ
กลไกทางการเงิน และ
งบประมาณ 

- มีคณะท างานจดัท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน 

- น าเสนอแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินแก่ผู้บริหาร และ
คณะกรรมการประจ าส านัก 

- มีหน่วยงานตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังจาก
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก 

 
 

3. ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการฯ 

 
 
 
 
 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
พัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งช านาญการ
และระดับอ่ืนๆ” 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2-3 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2-3 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุมคณะกรรมการประจ า

ส านักวิทยบร ิการฯ               
จ านวน 2 ครั้ง 
 
 
 
 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ      
จ านวน 1 โครงการ 
 
 
 
 

32,200 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1  
ไตรมาส 4 

 
 
 
 
 

ไตรมาส 3 
 
 
 
 
 
 

1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
3. น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. นางวิภารัตน์ ศรีเพ็ชร 
 
 
 
1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
3. น.ส.กุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์ 
4. นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 

เป้ำประสงค์ 

         มีบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด  
1.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร 

2.  การด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม 

3.  ร้อยละการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4.  การตรวจตรวจติดตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015  ภายในหน่วยงาน 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

4.  ด าเนินงานตามมาตรฐาน  
ระบบบรหิารงานคณุภาพ 
(ISO 9001:2015) ภายใน
หน่วยงาน 

 
 
 
 

  
 

 

5. พัฒนาบุคลากร 
(เดินทางไปราชการ) 

 
 
 
 
 
 

6. จัดจ้างบุคลากรสมทบ
ประกันสังคม 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-4 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-4 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของ
ส านักวิทยบริการฯ ได้แก่ ท า
ความร่วมมือ/ประชุม และ
ฝึกอบรมต่างๆ (ท้ังปี)  
 
 
 
 
จัดจ้างบุคลากรพนักงาน
มหาวิทยาลยั จ านวน 3 อัตรา 
 
 
 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 

777,000 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1-3 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1-4 
 
 
 
 
 

1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยา  อนุกูลธนากร 
3. นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร 

 
 
 
 

1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยา  อนุกูลธนากร 
3. นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 
มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 

เป้ำประสงค์ 

         มีบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับรองมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด  
1.  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร 

2.  การด าเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรม 

3.  ร้อยละการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

4.  การตรวจตรวจติดตามมาตรฐานระบบบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015  ภายในหน่วยงาน 

กลยุทธ ์ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ค่าวัสดสุ านักงาน 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

ตัวช้ีวัดที่ 2-4 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2-4 

จัดหาวัสดุส านักงานและวสัดุ
คอมพิวเตอร์ ภายใน 3 
หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
ซ่อมแซมครภุณัฑ์ส านักงานและ
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  
 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 

ไตรมาส 1-3 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส 1-3 

1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยา  อนุกูลธนากร 
3. นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
5. นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร 

 
 
 

1. นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยา  อนุกูลธนากร 
3. นายภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย 
5. นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร 

 



ส่วนที่  5 
 

กำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรไปสู่กำรปฏิบัต ิ
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2564  ให้ครอบคลุมตามพันธกิจของส านักวิทยบริการฯ  โดยเน้นการให้บริการ ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็วและทันสมัย  เป็นแนวทางให้บุคลากรในหน่วยงานได้เห็นภาพรวมและทิศทางในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยมีการระบุให้ หัวหน้ากลุ่มงาน รอง
ผู้อ านวยการเป็นผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด เพ่ือเก็บข้อมูลและรับผิดชอบด าเนินการโดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้ 

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน โดยประชุมเพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนและกลวิธีน าแผนลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ
และเกิดทักษะในการปฏิบัติ 

2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากรของหน่วยงาน โดยการชี้แจงท าความเข้าในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการก าหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการ
ส าหรับจัดท างบประมาณประจ าปีและการก ากับผลปฏิบัติงานต่อไป 

3. การบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานจัดให้มีกลไกเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบแผนการ
ด าเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผน เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดย
ให้มีการรายงานผลตามล าดับขั้นตอนของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส 

4. การประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและความส าเร็จของหน่วยงาน จัดให้มีกลไก
ควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์  เพ่ือก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome)  

 
กำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่บุคลำกร 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัด จึงได้มี
การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสู่บุคลากร โดยการจัดท ารายงาน
การติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ โดยก าหนดค่าเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ที่ส าคัญให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
 
กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่หน่วยงำนภำยในและภำยนอกของมหำวิทยำลัย 
 เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ
ของส านักวิทยบริการฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ ให้ได้รับรู้และเข้าใจ เช่น การ
ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการฯ และการสื่อสารผ่านเว็บไซด์ เป็นต้น  
 

-21- 
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     ส่วนที่ 6 
 

กำรควบคุม ติดตำม ประเมินผล และก ำกับให้เป็นไปตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 

 ในการปฏิบัติราชการให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดนั้น  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ได้ก าหนดให้ทุกกลุ่มงานได้ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน  ตั้งแต่การวางแผน  การน าแผนไปปฏิบัติ
และการประเมินผล  โดยจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นรายไตรมาส   
 
องค์ประกอบส ำคัญในกำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำน 

1. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  คู่มือการประกันคุณภาพภายใน และการติดตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

2. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรายได้ 
3. การวางแผนและบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ 
4. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

รายไตรมาส 
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กระบวนกำรกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 

 

 การติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 

กระบวนกำร กำรด ำเนินงำน 

 
 
 

 ตรวจสอบรายละเอียดการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

  ตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขตของโครงการ 

 
 
 
 
 
 

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

 ใช้เป็นแผนอ้างอิงในการติดตามความคืบหน้าของ 
โครงการ/กิจกรรมและสามารถแก้ไขปัญหาได้             
อย่างเป็นระบบ 

 
 

 ติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ  โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด าเนินการได้จริง  
ณ  เวลาปัจจุบัน 
 

 
 

 วิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพ  และระยะเวลา 

 พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ  แผนงบประมาณ  
และระยะเวลาด าเนินงาน  เพื่อให้โครงการ/กิจกรรม           
จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 

 ประมวลผลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

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

จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม 
และแผนงบประมาณโครงการ/กิจกรรม 

ตรวจสอบอนุมัติโครงการ/กิจกรรม รวมถึง 
เป้าหมายและขอบเขตของโครงการ/กิจกรรม 

ปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติการ   
แผนงบประมาณ และระยะเวลาด าเนินงาน 

ติดตามคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการ 
และแผนงบประมาณ 

ติดตามปัญหาและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีการแก้ไขปญัหา 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

 
 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติราชการ  เป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงาน
ที่มาประเมินทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
 

1. การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติราชการ และแผนงบประมาณ   
2. รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบภายใน  โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบภายในที่                              

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง   
3. รายงานประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินหน่วยงานโดย

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
4. การรายงานการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินภายนอก  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ภำคผนวก 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที ่๔๒/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

___________________________________________________ 
 

เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายพงษ์ศักดิ์   ศิริโสม   ประธานกรรมการ 
๑.๒  นางสาวจีรพรรณ   เทียนทอง  กรรมการ 
๑.๓  ผูช้่วยศาสตราจารย์กันยา   อนุกูลธนากร กรรมการ 
๑.๔  นายภูริพัศ  เหมือนทอง   กรรมการ 
๑.๕  ผูช้่วยศาสตราจารย์ภัคจิรา ศิริโสม  กรรมการ 
๑.๖   นายชยันต์  นันทวงศ์   กรรมการ 
๑.๗  นายดนุวัศ  อิสรานนทกุล   กรรมการ 
๑.๘  นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย   กรรมการและเลขานุการ 
๑.๙  นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่
 ๑.  ด าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.  ชี้แจงท าความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงความจ าเป็นของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓.  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๔.  จัดหางบประมาณให้เพียงพอกับการด าเนินงาน 
 

๒.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑  นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง  ประธานคณะกรรมการ 
๒.๒  ผูช้่วยศาสตราจารย์ปัทมนันท์   อิสรานนทกุล รองประธานกรรมการ 
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๒.๓  นางสาวปรางทิพย์  พึงไชย   กรรมการ  
๒.๔  นางสาวนิตยา   ทวีศักดิ์วนาไพร  กรรมการ 
๒.๕  นางสาวภัทราพร  วงษน์้อย   กรรมการ 
๒.๖  นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสุธาดล  กรรมการ 
๒.๗  นายสุภรัตน์   กรุดฉ่ า   กรรมการ 

 ๒.๘  นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์  กรรมการ 
๒.๙  นายกษิดิศ  ประมวลกมล   กรรมการ 

 ๒.๑๐ นางสาวบุสดี  หมื่นขัน   กรรมการ 
 ๒.๑๑ นางสาวกัญญา  สิงหบุตร   กรรมการ 
 ๒.๑๒ นางสาวณัฐชนันท์  สนธิรักษ์  กรรมการ 
 ๒.๑๓ นางสาวกาญจนา  อยู่ประยงค์  กรรมการ 
 ๒.๑๔ นางสาววรรณี  คณฑา   กรรมการ 
 ๒.๑๕ นางสาวฉัตรดาว  ชาติเชื้อ   กรรมการ 

๒.๑๖ นางสาวรุ่งรัตน์   อินทรวิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๑๗ นางสาวภคมน  เด่นประเสริฐ  กรรมการ 

๒.๑๘ นางสาวสภุัคตรา  พรมสีนอง  กรรมการ 
๒.๑๙ นายพิเชษฐ  อยู่เย็น   กรรมการ 
๒.๒๐ นางปารวี  เรืองจุติโพธิ์พาน   กรรมการ 

 ๒.๒๑ นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร   กรรมการ 
๒.๒๒ นางสาวไพรสุดา  ปานพรม   กรรมการ 
๒.๒๓ นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร   กรรมการ 

 ๒.๒๔ นางอัญชลีพร  แก้ววงษา   กรรมการ 
 ๒.๒๕ นางดวงพร  สีระวัตร   กรรมการ 
 ๒.๒๖ นางสาวกุลดา  สวนสลา   กรรมการ 
 ๒.๒๗ นายนภดล   แข็งการนา   กรรมการ 
 ๒.๒๘ นายวชิชากร  คูหาทอง   กรรมการ 
 ๒.๒๙ นายศักดิ์ดา  จตุพร    กรรมการ 
 ๒.๓๐ นายสุมนฒ์   จิรพัฒนพร   กรรมการ 
 ๒.๓๑ นางสาวบุษรินทร์  งิ้วราย   กรรมการ 
 ๒.๓๒ นายสุวิศาล  ทับแสง   กรรมการ 
 ๒.๓๓ นายวิทยา   สรีะวัตร   กรรมการ  
 ๒.๓๔ นายปิยพนธ์   ปั้นนาค   กรรมการ 

๒.๓๕ นายมนัสชนก   กาละภักดี   กรรมการ 
๒.๓๖ นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย   กรรมการและเลขานุการ 
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๒.๓๗ นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๒.๓๘ นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้ำที ่
๑. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒. ด าเนินงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ประสานคณะกรรมการให้ความร่วมมือเมื่อจ าเป็น 
๔. เก็บรวบรวมเอกสาร ข้อมูล และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                       
                                      
                                                                 (นายพงษ์ศักดิ์   ศิริโสม) 
                                                ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ที่ ๕๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

______________________________________________________________ 
 

 ตามท่ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน และให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา) ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑  นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม   ประธานคณะกรรมการ 
๑.๒  นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง   รองประธานคณะกรรมการ 
๑.๓  ผูช้่วยศาสตราจารย์กันยา  อนุกูลธนากร กรรมการ  
๑.๔  นายภูริพัศ  เหมือนทอง   กรรมการ 
๑.๕  ผูช้่วยศาสตราจารย์ภัคจิรา  ศิริโสม  กรรมการ 
๑.๖  นายชยันต์  นันทวงศ์   กรรมการ 
๑.๗  นายดนุวัศ  อิสรานนทกุล   กรรมการ 
๑.๘  นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย   กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่ ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการบริหารและจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑  นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นางสาวจริยา   ทิพย์หทัย  กรรมการ 
๒.๓  นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร   กรรมการ 
๒.๔  นางสาวรุ่งนภา   สาจิตร   กรรมการ 
๒.๕  นางสาวไพรสุดา   ปานพรม  กรรมการ 

 ๒.๖  นางสาวสุณิสา   อ่อนฉ่ า   กรรมการ   
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  ๒.๗  นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที ่  ๑)  จัดท าก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
          ๒)  จัดท าเอกสารส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 
  ๓.๑  นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย  ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการ 

๓.๓  นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ท าเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยธุรกำรและประเมินผล 
  ๔.๑  นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง  ประธานกรรมการ 

๔.๒  นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวุฒินนท ์  กรรมการ 
๔.๓  นางวิภารัตน์  ศรีเพ็ชร   กรรมการ 
๔.๔  นางสาวรุ่งนภา   สาจิตร   กรรมการ 
๔.๕  นางสาวไพรสุดา   ปานพรม  กรรมการ 

 ๔.๖  นางสาวสุณิสา   อ่อนฉ่ า   กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำที ่๑)  รับลงทะเบียน 
    ๒)  ด าเนินงานธุรการ  
    ๓)  จัดท าแบบประเมิน และสรุปผลประเมินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 

๕. วิทยำกร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพร  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
หน้ำที ่  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติฯ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดระยะเวลาการประชุม 
 

๖. ผู้ช่วยวิทยำกร  
๖.๑  นางสาวจีรพรรณ  เทียนทอง  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
๖.๒  นางสาวกุลณัฏฐา ธัญรัฐวุฒินนท์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๖.๓  นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า  นักวิชาการศึกษา 

หน้ำที ่  ด าเนินการช่วยเหลือวิทยากรตลอดระยะเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และโสตทัศนูปกรณ์  
  ๗.๑  นายภูริพัศ    เหมือนทอง ประธานกรรมการ 
  ๗.๒  นายสุวิศาล  ทับแสง  กรรมการ 
 ๗.๓  นายวิทยา  สีระวัตร  กรรมการ 
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 ๗.๔  นางอัญชลีพร  แก้ววงษา กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำที ่ ๑)   จัดสถานที ่ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร ๑๕ ชั้น ๔ (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา)           
   ๒)  ติดตั้งและควบคุมเครื่องเสียงตลอดระยะเวลาการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 

 ขอให้คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในค าสั่งนี้ ด้วยความตั้งใจและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้  เป็นต้นไป 
 

                     สั่ง   ณ   วันที่  ๑๐  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 
  

 (นายพงษ์ศักดิ์   ศิริโสม) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 


