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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการ

ขององค์กรและการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานในแต่ละปีงบประมาณ โดยแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน  เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้บุคลากรน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ จึงไดป้ระชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 และการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยให้คณะผู้บริหารและ
บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา 
เพ่ือน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน 
โดยได้ท าการทบทวน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ท าการวิเคราะห์ผลสภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis)  และวิเคราะห์สถานการณ์ของการพัฒนาหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือหาทิศทางการ
ด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ดียิ่งขึ้น  

ส านักวิทยบริการฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ที่มีส่วนร่วมในการทบทวนและวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ท าให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงาน
และน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน
ได้ดียิ่งขึ้น  

 
      

                                              (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม) 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                                              9 ตุลาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ชือ่หน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้รับกำรจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยำยน 2547 ตำม

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนใหม่เพ่ือรองรับกำรเป็นหน่วยงำนตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นกำรยุบรวมกันของ 2 ส ำนักเดิม คือ ส ำนักวิทยบริกำร และส ำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยมีกำรแบ่งส่วนงำนภำยในออกเป็น 3 หน่วยงำนย่อย ดังนี้  
 1.  ศูนย์วิทยบริกำร 
 2.  ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 3.  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 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 (ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ) 
6.  ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
7.  หัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร 
8.  หัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
9.  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
 

          คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษศ์ักด์ิ ศิริโสม ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวจีรพรรณ   เทียนทอง รองประธำนกรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ   อนุกูลธนำกร กรรมกำร 
4. นำยภูริพัศ   เหมือนทอง กรรมกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ ศิริโสม กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดนุวัศ   อิสรำนนทกุล กรรมกำร 
7. นำยเสรี ชิโนดม กรรมกำร 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงเยำว ์ ในอรุณ กรรมกำร 
9. นำงอำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ กรรมกำร 
10. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11.นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

    คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์ศักดิ์  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 ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดนุวัศ   อิสรำนนทกุล ต ำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์วิทยบริกำร   
7. นำงสำวจริยำ     ทิพย์หทัย ต ำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำส 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 ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

4.  นำงสำวไพรสุดำ ปำนพรม ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
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 ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
6.  นำยสุวิศำล  ทับแสง  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
7.  นำงสำวบุษรินทร์    งิ้วรำย  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
8.  นำยมนัสชนก  กำละภักด ี ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
9.  นำยวิทยำ  สีระวัตร  ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
10. นำยปิยพนธ์  ปั้นนำค  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
11. นำงอัญชลีพร   แก้ววงษำ ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์   
 

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

 

จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
แยกตามวุฒิทางการศึกษา 

ต่ ากว่า 
ปริญญา 

ปริญญาตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

จ ำนวนอำจำรย์ - - 5 2 7 

จ ำนวนบุคลำกร 1 31 3 - 35 
รวมทั้งสิ้น 1 31 8 2 42 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม  2563)   
 

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2564         
 

  หน่วยงาน 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติประจ าปี 2564 

 เงินนอก
งบประมาณ   

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

รวม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5,902,740 2,300,000  8,202,740 
รวมทั้งสิ้น 5,902,740 2,300,000  8,202,740 

 

อาคารสถานที่ 
หน่วยงาน ที่ตั้ง 

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษำ (ชั้น 1) 
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษำ (ชั้น 2, ชั้น 4) 
ศูนย์วิทยบริกำร อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 

อำคำร 8 
อำคำร 11 (ชั้น 2) ย่ำนมัทรี อ.พยุหะคีรี 
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เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร และกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและร่วมพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยสำรสนเทศส ำหรับส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และชุมชน  
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 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  
 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 
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 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 2564 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 เพ่ือกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติงำนในแต่ละด้ำนของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 

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

1 เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกร
สำรสนเทศทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

4.265 

2 เป็นหน่วยงำนหลักในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ของมหำวิทยำลัย 

4.265 

3 มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนที่ชัดเจน 4.206 

4 เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำนกำรสอบประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์
ของมหำวิทยำลัย 

4.176 

5 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับต ำแหน่งงำนที่รับผิดชอบ  4.059 

 
2. จุดอ่อน (W) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ จุดอ่อน คะแนนเต็ม 5 
1 อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร 4.206 

2 กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำนยังไม่ครอบคลุมทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

4.176 

3 จ ำนวนบุคลำกรวิชำชีพเฉพำะไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 4.059 
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3. โอกาส (O) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ โอกาส คะแนนเต็ม 5 

1 ควำมต้องกำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เพ่ิมมำกข้ึน 

4.471 

2 ได้รับกำรยอมรับในกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 

4.441 

3 หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ ชุมชนท้องถิ่น มีควำมต้องกำรใช้ระบบกำร
จดักำรห้องสมุด และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.088 

4 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก 3.971 

 
4. อุปสรรค (T) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ อุปสรรค คะแนนเต็ม 5 
1 งบประมำณท่ีได้รับไม่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  4.412 
2 เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรไปอย่ำงรวดเร็ว 4.412 
3 ข้อจ ำกัดของระเบียบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (บำงกรณี) 4.147 
4 สถำบันกำรศึกษำมีกำรแข่งขันด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ิมมำกข้ึนส่งผลต่อกำรตัดสินใจของผู้ใช้บริกำร 
4.088 

5 ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรงำน
ของมหำวิทยำลัย 

4.000 
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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. เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกร
สำรสนเทศท้ังภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

1 0.275 0.138 4.265 0.586 

2. เป็นหน่วยงำนหลักในกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 

2 0.215 0.108 4.265 0.458 

3. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท่ีชัดเจน 3 0.175 0.088 4.206 0.368 

4. เป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรด้ำนกำรสอบ
ประกันคณุภำพดำ้นคอมพิวเตอรข์อง
มหำวิทยำลยั 

4 0.175 0.088 4.059 0.355 

5. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับ
ต ำแหน่งงำนท่ีรับผิดชอบ  

5 0.160 0.080 4.176 0.334 

รวม  1.000 0.500 20.971 2.102 
 
 

2. จุดอ่อน 

ปัจจัยภายใน 
(1) 

จัดล าดับ 
(2) 

น้ าหนัก 
 

(3) 
น้ าหนัก  
x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก
(3) x (4) 

1. อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศไม่
เพียงพอต่อกำรให้บริกำร  

1 0.375 0.188 4.206 0.790 

2. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของหน่วยงำน
ยังไม่ครอบคลุมทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลยั 

2 0.350 0.176 4.176 0.735 

3. จ ำนวนบุคลำกรวิชำชีพเฉพำะไมเ่พียงพอ
ต่อกำรปฏิบตัิงำน 

3 0.275 0.136 4.059 0.552 

รวม  1.000 0.500 12.441 2.077 
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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. ควำมต้องกำรใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพิ่มมำกข้ึน 

1 0.285 0.143 4.471 0.639 

2. ได้รับกำรยอมรับในกำรให้บริกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศจำกหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอก 

2 0.275 0.137 4.441 0.608 

3. หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ ชุมชนทอ้งถิ่น มี
ควำมต้องกำรใช้ระบบกำรจัดกำรห้องสมุด 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

3 0.230 0.115 4.088 0.470 

4. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับ
หน่วยงำนภำยนอก 

4 0.210 0.105 3.971 0.417 

รวม  1.000 0.500 16.971 2.134 

 
4. อุปสรรค 

ปัจจัยภายนอก 
(1) 

จัดล าดับ 
(2) 

น้ าหนัก 
 

(3) 
น้ าหนัก  
x 0.5 

(4) 
คะแนน 

(5) 
ถ่วงน้ าหนัก
(3) x (4) 

1. งบประมำณที่ไดร้ับไม่สอดคล้องกบักำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน  

1 0.275 0.1375 
 

4.412 0.6067 
 

2. เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลง
และพัฒนำกำรไปอย่ำงรวดเร็ว 

2 0.240 
 

0.1200 
 

4.412 0.5294 
 

3. ข้อจ ำกัดของระเบียบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ (บำงกรณี) 

3 0.175 0.0875 
 

4.000 0.350 
 

4. สถำบันกำรศึกษำมีกำรแข่งขันด้ำนกำร
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพิ่มมำกขึ้นส่งผลต่อกำรตัดสินใจ
ของผู้ใช้บริกำร 

4 0.155 0.0775 
 

4.147 0.3214 

5. ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้ระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนของ
มหำวิทยำลยั 

5 0.155 0.0775 
 

4.088 0.3168 

รวม  1.000 0.500 21.059 2.124 
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กรา วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.134

2.124

2.102

1.826

โอกำส (O)

จุดแข็ง (S)

อุปสรรค (T)

จุดอ่อน (W)

 
 
 
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ใช้ยุทธศำสตร์ ST (S = ปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็ง, T = ปัจจัยภำยนอกที่เป็นอุปสรรค) เนื่องจำก
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลำยประกำร แต่มีอุปสรรคจำกปัจจัย
ภำยนอกไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำองค์กร ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงใช้กลยุทธ์   
เชิงป้องกันเป็นหลัก กล่ำวคือ กำรน ำจุดแข็งมำป้องกันอุปสรรค และเป็นกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นหรือก ำลังเกิดอยู่ในตอนนี้  
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การก าหนดยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยก าหนดแผนปฏิบัติการ 
 
ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยใช้ (SWOT Matrix ) 
 จุดแข็ง (S) 

1. เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำร
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
ทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2. เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ถ่ำยทอดควำมรูด้้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศของมหำวิทยำลัย 

3. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท่ี
ชัดเจน 

4. เป็นหน่วยงำนท่ีให้บริกำรด้ำนกำร
สอบประกันคณุภำพด้ำน
คอมพิวเตอร์ของมหำวิทยำลัย 

5. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ตรงกับต ำแหน่งงำนท่ีรับผิดชอบ 

จุดอ่อน (W) 
1. อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร  
2. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของ

หน่วยงำนยังไม่ครอบคลุมทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลยั 

3. จ ำนวนบุคลำกรวิชำชีพเฉพำะไม่
เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
 

โอกำส (O) 
1. ควำมต้องกำรใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพิ่มมำกขึ้น 

2. ได้รับกำรยอมรับในกำรให้บริกำร
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศจำกหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอก 

3. หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ ชุมชน
ท้องถิ่น มีควำมต้องกำรใช้ระบบ
กำรจัดกำรห้องสมดุ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

4. มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
วิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอก 
 

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – โอกาส) SO 
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและบุคลำกร

ของมหำวิทยำลัย ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและทรัพยำกร
สำรสนเทศ ในกำรบริหำรจดักำร
และกำรเรียนกำรสอน 

2. สร้ำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อตอบสนองกำร
บริหำรจดักำรภำยใน และกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลยั 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร
ของหน่วยงำน ด ำเนินงำนด้ำน
บริกำรวิชำกำรร่วมกับท้องถิ่นและ
ชุมชนเพิ่มมำกข้ึน 

4. พัฒนำกำรให้บริกำรด้ำนกำรสอบ
ประกันคณุภำพดำ้นคอมพิวเตอร์       
ที่มีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ (จุดอ่อน – โอกาส) WO 
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
เพื่อใหก้ำรบริกำรมีประสิทธิภำพ
เพิ่มมำกยิ่งข้ึน 

2. เพิ่มช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ 
กิจกรรมโครงกำรใหต้รง
กลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งข้ึน 

3. ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ   
เพื่อสร้ำงประโยชน์จำกเครือข่ำย
ในกำรด ำเนินงำนของ
มหำวิทยำลยั 
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ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์โดยใช้  (SWOT Matrix ) 
 

อุปสรรค (T) 
1. งบประมำณที่ไดร้ับไม่สอดคล้องกบั

กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
2. เทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำร

เปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรไปอยำ่ง
รวดเร็ว 

3. ข้อจ ำกัดของระเบียบกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ (บำงกรณี) 

4. สถำบันกำรศึกษำมีกำรแข่งขันด้ำน
กำรพัฒนำกำรจดักำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพิ่มมำกขึ้น
ส่งผลต่อกำรตดัสินใจของ
ผู้ใช้บริกำร 

5. ขำดมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรใช้
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 

 

กลยุทธ์ (จุดแข็ง – อุปสรรค) ST 
1. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
ตอบสนองกำรบรหิำรจดักำร  
และกำรเรียนกำรสอนเพิ่มมำกข้ึน 

2. มุ่งแสวงหำรำยไดเ้พิ่มเตมิเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 

3. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ     
ในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 

4. ส่งเสริมบุคลำกรเขำ้รับกำรอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภำพและรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

5. สร้ำงควำมตระหนัก ส่งเสริม  
และเสนอมำตรกำรในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
บริหำรจดักำรและกำรเรียน 
กำรสอน 

 

กลยุทธ์ (จุดอ่อน – อุปสรรค) WT 
1. เสนอโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็น

เร่งด่วน และมีผลกระทบในกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อน ำไปสู่กำร
จัดสรรงบประมำณที่เพียงพอ 

2. จัดประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพิ่มมำก
ขึ้น และเพื่อเผยแพร่กำรให้บริกำร  

3. ใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อ    
กำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำร 
ภำยในหน่วยงำน 
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ส่วนที่ 3 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์  
 

ปรัชญา 
เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ทีใ่ห้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัย  
 
 

ปณิธาน 
เป็นเลิศในกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรม สู่กำรเป็น Smart University 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรแบบ Smart Service* 
* Smart Service หมำยถึง กำรบริกำรที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริกำรเป็นศูนย์กลำง โดยเข้ำถึงบริกำรได้หลำย

ช่องทำงที่เหมำะสมและหลำกหลำย และมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ด้วยระบบสำรสนเทศที่ช่วยให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  
 
 

อัตลักษณ์ 
 ใส่ใจบริกำร  เชี่ยวชำญเทคโนโลยี   

 
 

เอกลักษณ์ 
บริกำรสำรสนเทศ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัย 

 

พันธกิจ   
1.  ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 
2.  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย   

 3.  ยกระดับกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  4.  ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลแก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์   
1. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
2. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
5. เป็นหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ 

บุคลำกร ของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
6. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 
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การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

 กำรสื่อสำร 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำร
ใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
กลยุทธ์ 

1. จัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือตอบสนองกำรบริหำรจัดกำร และกำรเรียนกำรสอน  
2. มุง่แสวงหำรำยได้เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
3. เสนอโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และมีผลกระทบในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือน ำไปสู่กำร

จัดสรรงบประมำณที่เพียงพอ 
 
ตัวชี้วัด 

1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย  
2. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. เพ่ิมและปรับปรุงอุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100 จุด 
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณเ์ครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 ต่อปี 
3. เพ่ิมควำมเร็วอินเทอร์เน็ตเส้นทำงส ำรองจำก 500 Mbps เป็น 550 Mbps 
4. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำยในระดับดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
   สำรสนเทศ 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่

นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

กลยุทธ์ 
1. สร้ำงนวัตกรรม เพื่อตอบสนองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรเรียนกำรสอน 
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น 
3. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
4. ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพและรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
5. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน 

 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำ หรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศประจ ำปี

งบประมำณ 
 

ค่าเป้าหมาย 
1. กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
2. พัฒนำ หรือปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  

ตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบ 
   สำรสนเทศ 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับ

กำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกร

สำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน 
2. ส ำรวจควำมต้องกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศจำกผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
3. เพ่ิมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น 
4. ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพ่ือสร้ำงประโยชน์จำกเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
5. สร้ำงควำมตระหนัก ส่งเสริมและเสนอมำตรกำรในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำร

จัดกำรและกำรเรียนกำรสอน 
6. จัดประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่กำรให้บริกำร 

 
ตัวชี้วัด 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศไม่น้อยกว่ำ 

ร้อยละ 80  
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศในระดับดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     

สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

กลยุทธ์ 
จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือ

ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 
ตัวชี้วัด 

1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำร
วิชำกำรแก่สังคม 

2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
 ค่าเป้าหมาย 

1.   ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม อย่ำงน้อย 7 ครั้ง 

2.   ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในระดับดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 :   เป็นหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     

มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป  
 
กลยุทธ์ 

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป 

2. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
บุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน 

 
ตัวชี้วัด 

1. จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
ค่าเป้าหมาย 

1. มีหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
ไม่น้อยกว่ำ 10 หลักสูตร 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในระดับดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 :  มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     
 มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
ISO 9001:2015 
 
กลยุทธ์ 

1. บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
2. ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำแผนงำน 

 มีคณะท ำงำน จัดท ำหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
 ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ 
 มีคณะท ำงำน แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

  3.  ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกทำงกำรเงิน และงบประมำณ 
- มีคณะท ำงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
- น ำเสนอแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินแก่ผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
- มีหน่วยตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทั้งจำกหน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 

4.  ด ำเนินงำนตำมกระบวนมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) ภำยในหน่วยงำน 
 
ตัวชี้วัด 

1. ผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
2. ร้อยละกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
3. กำรตรวจติดตำมประเมินส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรระบบบริหำรงำน

คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015  
 

ค่าเป้าหมาย  
1. ผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
2. ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

3. ด ำเนินกำรตรวจติดตำมประเมินภำยในหน่วยงำน ตำมกระบวนกำรระบบบริหำรงำนคุณภำพ

มำตรฐำน ISO 9001:2015 อย่ำงน้อย 2 ครั้ง 

 



ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ  Smart Service 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

เป็นศูนย์กลำงในกำร
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรของมหำวิทยำลัย
ด้วยระบบฐำนข้อมูลและ
ระบบสำรสนเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำร
บริกำรวิชำกำรสู่สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

เป็นหน่วยงำนฝึกอบรม     
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป 

ประเด็นที่ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

มีกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
องค์กรที่ได้มำตรฐำน 

 
 
 
 
 
  

วิสัยทัศน์ 
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            เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ Smart Service 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 1 
พัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรที่ได้
มำตรฐำนและ
เหมำะสมกับกำรใช้
งำน และสร้ำงควำม
ร่วมมือกับองค์กร
อ่ืนๆ เพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร 
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และกำรใช้
ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรเครือข่ำย
ร่วมกันได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 
พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำน
วิชำกำร กำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศแก่นักศึกษำ 
คณำจำรย์ บุคลำกรใน
มหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป 

เป้าประสงค์ที่ 3 
พัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรท ำงำน
ของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยในมหำวิทยำลัย 
ส ำหรับกำรบริหำร
จัดกำร และกำร
ให้บริกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
สร้ำงควำมร่วมมือใน
กำรบริกำรวิชำกำร 
และตอบสนองควำม
ต้องกำรของสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 5 
มีหลักสูตรกำร
ฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัย 
และบุคคลทั่วไป  

เป้าประสงค์ที่ 6 
มีกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กรที่เป็น
ระบบตำม
กระบวนกำร  
มำตรฐำนระบบ
บริหำรงำนคุณภำพ 
ISO 9001:2015 

 

วิสัยทัศน์ 
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เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ Smart Service 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
 

1. จัดหำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพ่ือตอบสนอง
กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรเรียนกำรสอน 

2. มุ่งแสวงหำรำยได้
เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
พันธกิจของหน่วยงำน 

3. เสนอโครงกำรที่มีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วน และมี
ผลกระทบในกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยฯ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรจัดสรร
งบประมำณ ที่เพียงพอ 

กลยุทธ์ที่ 2 
 

1. สร้ำงนวัตกรรม เพื่อ
ตอบสนองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร และ   
กำรเรียนกำรสอน 

2. จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศให้ตรง
ตำมควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น 

3. พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย   
ในกำรให้บริกำรที่มี
ประสิทธิภำพ 

4. ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำ
รับกำรอบรมเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและรองรับ
เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 3 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร  
และบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยฯ ใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ ในกำร
บริหำรจัดกำรและ   
กำรเรียนกำรสอน 

2. ส ำรวจควำม
ต้องกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศ
จำกผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
 

จัดให้มีโครงกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ
และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อ
ให้บริกำรวิชำกำร   
แก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 5 
 

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ตอบสนองควำม
ต้องกำรของนักศึกษำ 
บุคลำกร
มหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป 

2. สร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ใน
กำรพัฒนำหลักสูตร
ตำมควำมต้องกำรใน
กำรพัฒนำบุคลำกร
ของแต่ละหน่วยงำน 
 

กลยุทธ์ที่ 6 
 

1. บริหำรจัดกำรองค์กร
โดยยึดหลักธรรมำ        
ภิบำล 

2. ด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรพัฒนำ   
แผนงำน 
- มีคณะท ำงำน จัดท ำ
หรือทบทวนแผน กล
ยุทธ์ 
- ถ่ำยทอดแผน          

กลยุทธ์ 
- มีคณะท ำงำน แปลง

แผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี 

- ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี 

วิสัยทัศน์ 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
5. ใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศเพ่ือกำร
สื่อสำรในกำรบริหำร
จัดกำรภำยใน
หน่วยงำน 

 

กลยุทธ์ 
3. เพ่ิมช่องทำงในกำร 

ประชำสัมพันธ์
กิจกรรมให้ตรง
กลุ่มเป้ำหมำยมำก  

    มำกยิ่งขึ้น 
4. ขยำยเครือข่ำยควำม

ร่วมมือ เพื่อสร้ำง
ประโยชน์จำก
เครือข่ำยในกำร
ด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

5.  สร้ำงควำมตระหนัก 
ส่งเสริมและเสนอ
มำตรกำรในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรเรียนกำรสอน 

6. จัดประชำสัมพันธ์เชิง
รุกเพ่ือเผยแพร่กำร
ให้บริกำร 

 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
3. ด ำเนินกำรตำมระบบ

และกลไกทำงกำรเงิน 
และงบประมำณ 
- มีคณะท ำงำนจัดท ำ

แผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงิน 

- น ำเสนอแผนกลยุทธ์
ทำงกำรเงินแก่
ผู้บริหำร และ
คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 

- มีหน่วยตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ ทั้งจำก
หน่วยงำนภำยใน
และหน่วยงำน
ภำยนอก 
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 4. ด ำเนินงำนตำม
กระบวนกำร
มำตรฐำนระบบ ISO  
9001: 2015 
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สว่นที ่ 4 
รายละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ตารางแสดงเป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป้าประสงค์ 

         กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพือ่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรจดักำรเรียน
กำรสอน และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณเ์ครือข่ำย 
2. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดหำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อกำรตอบสนองกำร
บริหำรจัดกำร และกำรเรียน
กำรสอน 

2. มุ่งแสวงหำรำยได้เพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ
หน่วยงำน 

 
 
 

1. จัดหำอุปกรณ์กระจำย
สัญญำไร้สำย (Access 

Point) 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์
กระจำยสัญญำณเครือข่ำย
จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 100จุด 
2. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์
เครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ      
ร้อยละ 95 ต่อปี 
 
 
 

2,300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยสุวิศำล  ทับแสง 
3. นำยปิยพนธ์ ปั้นนำค 
 
 
 
 
 
 
 



-30- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป้าประสงค์ 

         กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพือ่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรจดักำรเรียน
กำรสอน และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณเ์ครือข่ำย 
2. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. เสนอโครงกำรที่มีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วน และมี
ผลกระทบในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัย เพื่อน ำไปสู่
กำรจัดสรรงบประมำณ     
ที่เพียงพอ 
 

 

ค่ำเช่ำวงจรสื่อสำร
ซ่อมบ ำรุง/ค่ำโทรศัพท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดหำวงจรสื่อสำรและบริกำร
อินเทอร์เน็ต จ ำนวน 1 
กิจกรรม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์
เครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ      
ร้อยละ 95 ต่อปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

660,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยสุวิศำล  ทับแสง 
3. นำยปิยพนธ์ ปั้นนำค 
4. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป้าประสงค์ 

         กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพือ่สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรจดักำรเรียน
กำรสอน และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัด  

1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณเ์ครือข่ำย 
2. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2. ค่ำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์
ระบบเครือข่ำยและ
สำรสนเทศ 

 
 
 
 

3. จัดหำซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ ์

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 
 

ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำยและสำรสนเทศ เพื่อ
เพิ่มและปรับปรุงอุปกรณ์
กระจำยสัญญำเครือข่ำย
จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 100 จุด 
 
 
ค่ำกำรใช้งำนซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิใ์นกำรจดักำรเรียน  
กำรสอน (รอบ 1 ป)ี เพื่อ
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์
เครือข่ำยได้ไม่น้อยกว่ำ      
ร้อยละ 95 ต่อปี 
 

1,981,050 
 
 
 
 
 
 

1,200,000 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 2 

1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยสุวิศำล  ทับแสง 
3. นำยปิยพนธ ์ปั้นนำค 
 
 
 
 
1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยสุวิศำล  ทับแสง 
3. นำยปิยพนธ์ ปั้นนำค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 

         พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำ หรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้ำงนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร และกำรเรียน   
กำรสอน 

2. จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น 

3. พัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย      
ในกำรให้บริกำรทีม่ี 
ประสิทธิภำพ 

1. กำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
ประเภทตลอดทั้งปี ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 ดังนี ้
-จัดหำหนังสือ (ภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ) 
-วำรสำร/หนังสือพิมพ ์และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-สื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิทลั 
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์          
(e-Book) 
 

964,940 
 

ไตรมำส 1-4 1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.ผศ.ดนุวัศ อิสรำนนทกุล 
3.นำงสำวรมย์นลิน แตง
นวลจันทร ์
4.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย 
5.นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 

         พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
ตัวชี้วัด  

1. ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำ หรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ส่งเสรมิบุคลำกรเข้ำรับกำร
อบรมเพื่อเพ่ิมศักยภำพ
และรองรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 

5.  ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อกำรสื่อสำรในกำร
บริหำรจดักำรภำยใน
หน่วยงำน 

 

2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
(บัณฑิต) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
ประเภทตลอดทั้งปี ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ดังนี ้
-จัดหำหนังสือ (ภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ) 
-วำรสำร/หนังสือพิมพ ์และ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-สื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิทลั 
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส์          
(e-Book) 
 

220,000 ไตรมำส 1-2 1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.ผศ.ดนุวัศ อิสรำนนทกุล 
3.นำงสำวรมย์นลิน            
แตงนวลจันทร ์
4.นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย 
5.นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 

        พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่สนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด  
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศทีพัฒนำหริอปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และ
บุคลำกรของ
มหำวิทยำลยัฯ ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ในกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรเรยีนกำรสอน 

2. ส ำรวจควำมต้องกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศจำก
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 

3. เพิ่มช่องทำงในกำร
ประชำสมัพันธ์กิจกรรม
ให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย  
มำกยิ่งข้ึน 

1. ค่ำบ ำรุงรักษำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ
ALIST 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำบ ำรุงรักษำระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST  
จ ำนวน 1 ระบบ (ครั้ง/ปี) 
มีควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ระบบสำรสนเทศในระดับด ี
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำยสุภรัตน์ กรดุฉ่ ำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ 

        พัฒนำระบบสำรสนเทศเพือ่สนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด  
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศทีพัฒนำหริอปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. ขยำยเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ เพื่อสร้ำง
ประโยชน์จำกเครือข่ำยใน
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

5. สร้ำงควำมตระหนัก 
ส่งเสริมและเสนอ
มำตรกำรในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กำรบริหำรจัดกำร และ
กำรเรยีนกำรสอน 

6. จัดประชำสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อเผยแพร่กำรให้บริกำร 

2. จัดหำฐำนข้อมลู
ออนไลน์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดหำฐำนข้อมูลออนไลน์ 
(Online Database)             
จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล  
-หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
(e-Book) จ ำนวน 22 รำยชื่อ 
มีควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ระบบสำรสนเทศในระดับด ี
 
 

 
 

85,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.นำยสุภรัตน์ กรดุฉ่ ำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการสู่สังคม 

เป้าประสงค์ 

         สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

ตัวชี้วัด  
1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ   

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดให้มีโครงกำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่
สังคม 

 
 
 
 
 
 
 

บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือ
ให้บริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 
อย่ำงน้อย 7 ครั้ง  

2.  ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำร
วิชำกำรด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศและด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ใน
ระดับด ี

30,000 
 
 
 
 
 
 
 

ไตรมำส 1-4 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2.นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3.น.ส.นิตยำ ทวีศักดิ์วนำไพร 
4.นำยสุวิศำล ทับแสง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

เป้าประสงค์ 

         มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมทีต่อบสนองควำมต้องกำรของนักศกึษำ บุคลำกรมหำวิทยำลยั และบคุคลทั่วไป  
ตัวชี้วัด  

1. จ ำนวนหลักสตูรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลยั และบคุคลทั่วไป 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรม
ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของนักศึกษำ บุคลำกร
มหำวิทยำลยั และบุคคล
ทั่วไป 

2. สร้ำงควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำร
พัฒนำหลักสตูรตำมควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำ
บุคลำกรของแตล่ะ
หน่วยงำน 
 

 
 
 
 

1. ประชุมวิชำกำร
เครือข่ำยส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัใน
เขตภำคเหนือ 8 แห่ง 
ครั้งท่ี 11 

ตัวช้ีวัดที่ 2  จัดประชุมวิชำกำรเครือข่ำย
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ในเขตภำคเหนือ 8 แห่ง           
ครั้งท่ี 11 จ ำนวน 1 โครงกำร 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในระดับด ี

50,000 ไตรมำส 2 1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง 
4. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
5. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 

      มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคณุภำพ  ISO 9001:2015  
ตัวชี้วัด  

1. ผลด ำเนินงำน/โครงกำร ประจ ำปงีบประมำณ 

2. ร้อยละกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ 

3. กำรตรวจติดตำมประเมินส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนระบบ ISO 9001:2015   

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. บริหำรจดักำรองค์กรโดยยึด
หลักธรรมำภิบำล 

2. ด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรพัฒนำแผนงำน 
- มีคณะท ำงำน จดัท ำหรือ

ทบทวนแผนกลยุทธ์ 
- ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ 
- มีคณะท ำงำน แปลง

แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ
กำรประจ ำป ี

- ถ่ำยทอดแผนปฏิบตัิกำร
ประจ ำป ี

 

1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกัน
คุณภำพ ประเมิน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 

จัดโครงกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรประกันคณุภำพ
และประเมิน จ ำนวน 1 ครั้ง 
- ด ำเนินงำนโครงกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 
- เบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 

11,250 
 

ไตรมำส 4 
 

1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. นำงสำวสุณสิำ  อ่อนฉ่ ำ  
4. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 

      มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคณุภำพ  ISO 9001:2015  
ตัวชี้วัด  

1. ผลด ำเนินงำน/โครงกำร ประจ ำปงีบประมำณ 

2. ร้อยละกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ 

3. กำรตรวจติดตำมประเมินส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนระบบ ISO 9001:2015   

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ด ำเนินกำรตำมระบบและ
กลไกทำงกำรเงิน และ
งบประมำณ 

- มีคณะท ำงำนจดัท ำแผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงิน 

- น ำเสนอแผนกลยุทธ์ทำง
กำรเงินแก่ผู้บริหำร และ
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

มีหน่วยงำนตรวจสอบกำร 

- ใช้จ่ำยงบประมำณ ท้ังจำก
หน่วยงำนภำยในและ
หน่วยงำนภำยนอก 

 

2. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 

จัดประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักวิทยบร ิกำรฯ               
จ ำนวน 2 ครั้ง 
- ด ำเนินงำนโครงกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 
- เบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 

32,200 
 

ไตรมำส 1,4      
 

1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. นำงสำวกุลณฏัฐำ              
    ธัญรัฐวุฒินนท์  
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 

      มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคณุภำพ  ISO 9001:2015  
ตัวชี้วัด  

1. ผลด ำเนินงำน/โครงกำร ประจ ำปงีบประมำณ 

2. ร้อยละกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ 

3. กำรตรวจติดตำมประเมินส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนระบบ ISO 9001:2015   

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

4.  ด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร
มำตรฐำน  ระบบ
บริหำรงำนคณุภำพ (ISO 
9001:2015) ภำยใน
หน่วยงำน 

 
 
 
 
 
 

3.  พัฒนำบุคลำกร  
    (เดินทำงไปรำชกำร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 

ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำรของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้แก่ ท ำ
ควำมร่วมมือ/ประชุม และ
ฝึกอบรมต่ำงๆ (ท้ังปี)  
- ด ำเนินงำนโครงกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 
- เบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 

185,000 
 

ไตรมำส 1-3 
 

1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย 
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 

      มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคณุภำพ  ISO 9001:2015  
ตัวชี้วัด  

1. ผลด ำเนินงำน/โครงกำร ประจ ำปงีบประมำณ 

2. ร้อยละกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ 

3. กำรตรวจติดตำมประเมินส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนระบบ ISO 9001:2015   

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

      4. ค่ำวัสดุส ำนักงำน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1-2 
 

จัดหำวัสดุส ำนักงำนและวสัดุ
จัดหำคอมพิวเตอร์ ภำยใน 3 
หน่วยงำน  
- ด ำเนินงำนโครงกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 
- เบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 
 
 
 
 

210,000 
 

ไตรมำส 1-4 
 

1. นำงสำวจีรพรรณ  เทียนทอง 
2. ผศ.กันยำ  อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
4. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 

      มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคณุภำพ  ISO 9001:2015  
ตัวชี้วัด  

1. ผลด ำเนินงำน/โครงกำร ประจ ำปงีบประมำณ 

2. ร้อยละกำรเบิกจำ่ยงบประมำณ 

3. กำรตรวจติดตำมประเมินส่วนงำนต่ำง ๆ ภำยในหน่วยงำนตำมกระบวนกำรระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนระบบ ISO 9001:2015   

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    5.ซ่อมแซมครุภณัฑ ์ ตัวช้ีวัดที่ 1-2 และซ่อมแซมครภุัณฑ์ส ำนักงำน
และครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์  
- ด ำเนินงำนโครงกำร ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 90 
- เบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำร 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 

155,000 
 

ไตรมำส 1-3 
 

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

 

 



ส่วนที่  5 
 

การน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัต ิ
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2561-2564  ให้ครอบคลุมตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยเน้นกำรให้บริกำร ทรัพยำกรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่รวดเร็วและทันสมัย  เป็นแนวทำงให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้เห็นภำพรวมและทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ขณะเดียวกันก็สำมำรถใช้เป็นแนวทำง
ในกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำง ๆ โดยมีกำรระบุให้ หัวหน้ำกลุ่มงำน รอง
ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด เพ่ือเก็บข้อมูลและรับผิดชอบด ำเนินกำรโดยมีแนวปฏิบัติต่ำงๆ ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำน โดยประชุมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนและกลวิธีน ำแผนลงสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบ
และด ำเนินงำนให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตำมแนวทำงและมำตรฐำนงำนในแต่ละด้ำน 

2. กำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำรสู่บุคลำกรของหน่วยงำน โดยกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำในแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์ เกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม ตลอดจนทรัพยำกรที่ต้องกำร
ส ำหรับจัดท ำงบประมำณประจ ำปีและกำรก ำกับผลปฏิบัติงำนต่อไป 

3. กำรบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนจัดให้มีกลไกเพ่ือเฝ้ำระวังและตรวจสอบแผนกำร
ด ำเนินงำนที่มีควำมคลำดเคลื่อนจำกแผน เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงไร โดย
ให้มีกำรรำยงำนผลตำมล ำดับขั้นตอนของควำมรับผิดชอบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส 

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

 
การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่บุคลากร 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ บรรลุเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด จึงได้มี
กำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนสู่บุคลำกร โดยกำรจัดท ำรำยงำน
กำรติดตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ โดยก ำหนดค่ำเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย
ที่ส ำคัญให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
การสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ ให้ได้รับรู้และเข้ำใจ เช่น กำร
ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ และกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซด์ เป็นต้น  
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     ส่วนที่ 6 
 

การควบคุม ติดตาม ประเมินผล และก ากับให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดนั้น  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ได้ก ำหนดให้ทุกกลุ่มงำนได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอน  ตั้งแต่กำรวำงแผน  กำรน ำแผนไปปฏิบัติ
และกำรประเมินผล  โดยจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นรำยไตรมำส   
 
องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 

1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน และกำรติดตำม
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

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

รำยไตรมำส 
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กระบวนการการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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  (Materials) 
    •   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 ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ต้องจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร  เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินจำกหน่วยงำน
ที่มำประเมินทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  ดังนี้ 
 

1. กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร และแผนงบประมำณ   
2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบภำยใน  โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบภำยใน                

ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง   
3. รำยงำนประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และประเมินหน่วยงำน      

โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย  ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
4. กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองในกำรประกันคุณภำพภำยใน  โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง

เพ่ือรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยนอก  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที ่๑๙/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

___________________________________________________ 
 

เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด ำเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภำพ และ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์ศักดิ์   ศิริโสม  ประธำนกรรมกำร 
๑.๒  นำงสำวจีรพรรณ   เทียนทอง  กรรมกำร 
๑.๓  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์กันยำ   อนุกูลธนำกร กรรมกำร 
๑.๔  นำยภูริพัศ  เหมือนทอง   กรรมกำร 
๑.๕  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ภัคจิรำ ศิริโสม  กรรมกำร 
๑.๖  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ดนุวศั  อิสรำนนทกุล กรรมกำร 
๑.๗  นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๘  นำงสำวกุลณัฏฐำ  ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่
 ๑.  ด ำเนินนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.  ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจ ำเป็นของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๓.  ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔.  จัดหำงบประมำณให้เพียงพอกับกำรด ำเนินงำน 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
๒.๑  นำงสำวจีรพรรณ เทียนทอง  ประธำนคณะกรรมกำร 
๒.๒  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ปัทมนันท์   อิสรำนนทกุล รองประธำนกรรมกำร 
๒.๓  นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย   กรรมกำร  
๒.๔  นำงสำวนิตยำ   ทวีศักดิ์วนำไพร  กรรมกำร 
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๒.๕  นำงสำวภัทรำพร  วงษน์้อย   กรรมกำร 
๒.๖  นำงสำวปรียพัศ  พัฒนะสุธำดล  กรรมกำร 
๒.๗  นำยสุภรัตน์   กรุดฉ่ ำ   กรรมกำร 

 ๒.๘  นำงสำวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์  กรรมกำร 
๒.๙  นำยกษิดิศ  ประมวลกมล   กรรมกำร 

 ๒.๑๐ นำงสำวบุสดี  หมื่นขัน   กรรมกำร 
 ๒.๑๑ นำงสำวกัญญำ  สิงหบุตร   กรรมกำร 
 ๒.๑๒ นำงสำวณัฐชนันท์  สนธิรักษ์  กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำงสำวกำญจนำ  อยู่ประยงค์  กรรมกำร 
 ๒.๑๔ นำงสำววรรณี  คณฑำ   กรรมกำร 
 ๒.๑๕ นำงสำวฉัตรดำว  ชำติเชื้อ   กรรมกำร 

๒.๑๖ นำงสำวรุ่งรัตน์   อินทรวิเศษ  กรรมกำร 
 ๒.๑๗ นำงสำวภคมน  เด่นประเสริฐ  กรรมกำร 

๒.๑๘ นำงสำวสภุัคตรำ  พรมสีนอง  กรรมกำร 
๒.๑๙ นำยพิเชษฐ  อยู่เย็น   กรรมกำร 
๒.๒๐ นำงปำรวี  เรืองจุติโพธิ์พำน   กรรมกำร 

 ๒.๒๑ นำงสำวรุ่งนภำ  สำจิตร   กรรมกำร 
๒.๒๒ นำงสำวไพรสุดำ  ปำนพรม   กรรมกำร 
๒.๒๓ นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร   กรรมกำร 

 ๒.๒๔ นำงอัญชลีพร  แก้ววงษำ   กรรมกำร 
 ๒.๒๕ นำงดวงพร  สีระวัตร   กรรมกำร 
 ๒.๒๖ นำงสำวกุลดำ  สวนสลำ   กรรมกำร 
 ๒.๒๗ นำยนภดล   แข็งกำรนำ   กรรมกำร 
 ๒.๒๘ นำยวชิชำกร  คูหำทอง   กรรมกำร 
 ๒.๒๙ นำยศักดิ์ดำ  จตุพร    กรรมกำร 
 ๒.๓๐ นำยสุมนฒ์   จิรพัฒนพร   กรรมกำร 
 ๒.๓๑ นำงสำวบุษรินทร์  งิ้วรำย   กรรมกำร 
 ๒.๓๒ นำยสุวิศำล  ทับแสง   กรรมกำร 
 ๒.๓๓ นำยวิทยำ   สรีะวัตร   กรรมกำร  
 ๒.๓๔ นำยปิยพนธ์   ปั้นนำค   กรรมกำร 

๒.๓๕ นำยมนัสชนก   กำละภักดี   กรรมกำร 
๒.๓๖ นำงสำวจริยำ  ทิพย์หทัย   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๓๗ นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
๒.๓๘ นำงสำวสุณิสำ  อ่อนฉ่ ำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๑. ศึกษำและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. ด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ได้รับมอบหมำย 
๓. ประสำนคณะกรรมกำรให้ควำมร่วมมือเมื่อจ ำเป็น 
๔. เก็บรวบรวมเอกสำร ข้อมูล และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่  บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                       
                                      
                                                         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์ศักดิ์   ศิริโสม) 
                                                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




