
 
 
 

ส่วนที่ 1 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

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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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ เป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้ในกำรขับเคลื่อนระบบกำรบริหำร
จัดกำรขององค์กรและกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนในแต่ละปีงบประมำณ โดยแสดงให้เห็นถึง
รำยละเอียดของขั้นตอนระยะเวลำและงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละขั้นตอน  เป้ำหมำย
ของภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภำรกิจ และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือให้บุคลำกรน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ จึงได้ประชุมเพ่ือทบทวนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 และกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2565 โดยให้คณะผู้บริหำร
และบุคลำกรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกำรทบทวนและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรในปีที่
ผ่ำนมำ เพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำปรับปรุงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณให้บรรลุเป้ำหมำยในกำร
บริหำรงำน โดยได้ท ำกำรทบทวน ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ ท ำกำรวิเครำะห์ผล
สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)  และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำหน่วยงำนที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือหำ
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนทำงยุทธศำสตร์ให้มีควำมสัมพันธ์กับกำรด ำเนินงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
น ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้ดียิ่งขึ้น  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน ที่มีส่วนร่วมในกำรทบทวนและ
วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ท ำให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนและน ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณให้บรรลุเป้ำหมำยใน
กำรบริหำรงำนได้ดียิ่งขึ้น  

 
      

                                              (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

                                            มหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ 
                                              17 ธันวำคม 2564 
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สารบัญ 

 

 
 

  หน้า 
ส่วนที่  1  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำ      1 
  โครงกำรองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร      1 
  รำยชื่อผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  2 
  เจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ    3 
  จ ำนวนอำจำรย์ และบุคลำกร       4 
  งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565     4 
  อำคำรสถำนที่         4 
  เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  4 
  กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563   5 
  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ   5 
   
ส่วนที่  2  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร     
  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis)     7 
  แผนภูมิแสดงผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กรของ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565  8 
  
ส่วนที่  3  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์   9
  ควำมเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับเป้ำประสงค์ของมหำวิทยำลัย   10
      
ส่วนที่  4  ความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับแผนยุทธศาสตร์ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนคนรสวรรค์ 
     ตำรำงแสดงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1   16 

ตำรำงแสดงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2   17 
ตำรำงแสดงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3   18

 ตำรำงแสดงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4   19 
ตำรำงแสดงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5   20 
ตำรำงแสดงเป้ำหมำย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6   21 
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ส่วนที่  5  การน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ 
  กำรถ่ำยทอดเป้ำประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่บุคลำกร    23
  กำรสื่อสำรและกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรสู่หน่วยงำนภำยในและภำยนอก  23 

ของมหำวิทยำลัย 
 
ส่วนที่  6  การควบคุม ติดตาม ประเมินผล และก ากับให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 
  องค์ประกอบส ำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน   24 
  กระบวนกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม   25 
  กำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร     26 
 
ภาคผนวก       
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
 โครงสร้ำงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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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 
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          คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษศ์ักด์ิ ศิริโสม ประธำนกรรมกำร 
2. นำยอนุวัตน์   แสงอ่อน กรรมกำร 
3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กันยำ   อนุกูลธนำกร กรรมกำร 
4. นำยภูริพัศ   เหมือนทอง กรรมกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัทมนันท์ อิสรำนนทกุล กรรมกำร 
6. นำงสำวปรำงทิพย์  พึงไชย กรรมกำร 
7. นำงอัญชลีพร  
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กิตติพงษ์ 

แก้วงวงษำ 
สุวรรณรำช 

กรรมกำร 
กรรมกำร 

9. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นงเยำว ์ ในอรุณ กรรมกำร 
10. นำงอำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ กรรมกำร 
11. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำงสำวกุลณัฏฐำ ธัญรัฐวุฒินนท ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

    คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม          ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2. นำยอนุวัตน์   แสงอ่อน 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. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปัทมนันท์ อิสรำนนทกุล ต ำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์เทคโนโลยี   
                                                             สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
8. นำงสำวจริยำ     ทิพย์หทัย ต ำแหน่ง รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

 
 
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 
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       เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีจ ำนวนทั้งหมด   13  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 
12. นำยศุภณัฐ  คล่องใจ  ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  
13. นำยวรวิช  คุ้มปำน  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 
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 
 
 
 

 



-8- 
 

จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
แยกตามวุฒิทางการศึกษา 

ต่ ากว่า 
ปริญญา 

ปริญญาตรี 
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
รวม 

จ ำนวนอำจำรย์ - - 6 1 7 

จ ำนวนบุคลำกร 1 34 2 - 37 
รวมทั้งสิ้น 1 34 8 1 44 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน  2564)   
 

 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

  หน่วยงาน 
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เงินนอก
งบประมาณ   

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

รวม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 4,702,000 660,000  5,362,000 
รวมทั้งสิ้น 4,702,000 660,000  5,362,000 

  
 

 
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 

 
เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรให้บริกำรวิชำกำร และกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสำรสนเทศ อีกทั้งเป็นแหล่งควำมรู้ด้ำนกำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและร่วมพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลเครือข่ำยสำรสนเทศส ำหรับส่วนรำชกำร  ภำคเอกชน  และชุมชน  
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ มีดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นผู้อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
 2. คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นผู้พิจำรณำเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  3. รองผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำศูนย์/ส ำนักงำนต่ำงๆ 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 
 จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 จัดท ำร่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ ตำมรูปแบบของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปี 
  8.  เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำขอ
ควำมเห็นชอบ 
  9.  เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือ
พิจำรณำอนุมัติ  
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  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 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 เป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรด ำเนินกำรได้ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือ
ท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำหน่วยงำนที่
เปลี่ยนแปลง เพ่ือทิศทำงกำรด ำเนินงำนทำงยุทธศำสตร์ให้มีควำมสัมพันธ์กับกำรด ำเนินงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือทบทวนยุทธศำสตร์กำรปฏิบัติงำนในแต่ละด้ำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

1. จุดแข็ง (S) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 S1 บุคลำกรมีรำยละเอียดงำนและเป้ำหมำยในกำรท ำงำนสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำประสงค์ 
 S2 ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน และบุคลำกรมีควำมเข้ำใจต่อควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่ต้องเผชิญ 
 S3  มีกำรก ำหนดภำระรับผิดชอบของแต่ละต ำแหน่งงำนไว้อย่ำงชัดเจน 
 S4  มีกำรสื่อสำรควำมรับผิดชอบและภำระรับผิดชอบแก่ผู้บริหำรและบุคลำกร 
 S5 บุคลำกรมองเป้ำหมำยในกำรท ำงำนว่ำเป็นเป้ำหมำยที่มีควำมเฉพำะเจำะจง (specific) วัดประเมิน
ได้ (measurable) บรรลุได้จริง (achievable) สอดคล้องกับบริบท (realistic) และมีระยะเวลำที่เหมำะสม 
(time related) 
 S6 กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมสม่ ำเสมอและยุติธรรม 
 S7 ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ของบุคลำกรมีควำมสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของงำนที่
รับผิดชอบ 
 
2. จุดอ่อน (W) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 W1 กำรจัดกำรควำมรู้ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรปัญหำต่ำง ๆ กำรท ำงำนของ
บุคลำกรในองคก์ร 
 W2 องค์กรยังให้ควำมส ำคัญน้อยกับกำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ ในกำรท ำงำนระดับบุคคลเพ่ือน ำปสู่
กำรปรับปรุงแก้ไขระบบงำน 
 W3 องคก์รยังขำดกระบวนกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรมองคก์รที่สอดคล้องกับนโยบำยของฝ่ำยบริหำร 
 W4 องคก์รยังขำดช่องทำงที่หลำกหลำยในกำรน ำเสนอปัญหำระดับผู้ปฏิบัติงำนไปสู่ผู้บริหำร 
 W5  กำรจัดกิจกรรมหรือกระบวนกำรส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีมของบุคลำกรยังไม่เพียงพอให้เกิด
ประสิทธิผล 
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3. โอกาส (O) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 O1 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี 
 O2 เทคโนโลยีระบบอัติโนมัติ 
 O3 กำรพัฒนำนวัตกรรม 
 O4 กำรตระหนักรู้เทคโนโลยี 
 O5 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี 
4. อุปสรรค (T) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 T1 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
 T2 โรคระบำด 
 T3 ปัญหำมลพิษต่ำง ๆ 

 
แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรของส านักวิทยบริการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ จำกผลกำรทบทวนสภำพแวดล้อม ประจ ำปีงบปะมำณ 
พ.ศ. 2565 อยู่ในต ำแหน่ง S-O ดังแผนภูมิ เช่นเดียวกับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำ 

 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงใช้แนวทำงเดิมของปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ใช้ยุทธศำสตร์ SO (S = ปัจจัยภำยในที่เป็นจุดแข็ง, T = ปัจจัยภำยนอกที่เป็นโอกำส) เนื่องจำกส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลำยประกำร และมีโอกำสจำกปัจจัย
ภำยนอกที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำองค์กร ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงใช้กลยุทธ์  เชิง
รุกเป็นหลัก กล่ำวคือ กำรน ำจุดแข็งและโอกำสมำใช้เร่งกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่น ำไปสู่วิสัยทัศน์และเป้ำหมำย
ขององค์กร  
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ส่วนที่ 3 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์  

 
ปรัชญา 

เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัย  
 
 

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 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์   

1. ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
2. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
5. เป็นหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ 

บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
6. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 
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ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำร
ใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
กำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 1.2  บัณฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ/วิชำชีพ 
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal และศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 
 เป้าประสงค์ที่ 1.3 บัณฑิตมีสมรรถนะในกำรท ำงำนในอนำคต สำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทย 
ภำษำต่ำงประเทศ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
กลยุทธ์ 

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

จัดสรรงบประมำณที่เพียงพอ 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย  
2. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย (ร้อยละ 90) 
2. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย (อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
   สำรสนเทศ 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่
นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2  บุคลำกรมีสมรรถนะควำมรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีควำมสำมำรถ          
ในกำรปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 

 เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ 

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

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ (ร้อยละ 80) 
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ           

(อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบ 
   สำรสนเทศ 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับ
กำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 2.1   ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่น รวมทั้งสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลำกรมีสมรรถนะควำมรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3  มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกร
สำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน 

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

จัดกำรและกำรเรียนกำรสอน 
6. จัดประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่กำรให้บริกำร 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ (ร้อยละ 80) 
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ (อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     

สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

 
ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 2.3 ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเอง 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที่  5.1 มหำวิทยำลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติ 
 
กลยุทธ์ 

จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือ
ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จ ำนวนโรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
 ค่าเป้าหมาย 

1. จ ำนวนโรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม (ไม่น้อยกว่ำ 5 โรงเรียนหรือหน่วยงำน) 

2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 :   เป็นหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     

มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป  
 
ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 1.2  บัณฑิตมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ/วิชำชีพ 
สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal และศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

 เป้าประสงค์ที่ 1.3 บัณฑิตมีสมรรถนะในกำรท ำงำนในอนำคต สำมำรถสื่อสำรทั้งภำษำไทย 
ภำษำต่ำงประเทศ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ 

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป 

2. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำหลักสูตรตำมควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ
บุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
ค่าเป้าหมาย 

1. จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย                   
และบุคคลทั่วไป (ไม่น้อยกว่ำ 10 หลักสูตร) 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 :  มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 
 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     
 มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ 
ISO 9001:2015 
 
ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1  มีรูปแบบ/ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนเกณฑ์คุณภำพ โดยยึดหลัก          
ธรรมำภิบำล และมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลำกรมีสมรรถนะควำมรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 
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 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน 
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015  

 

ค่าเป้าหมาย  
1. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน (อยู่ในระดับดี) 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ                           

ของหน่วยงำน (ร้อยละ 80) 
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015                                

(ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015) 



ส่วนที่ 4 
ความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กับแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรทีไ่ด้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรบรหิำรจัดกำร กำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรเครือข่ำยรว่มกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร ระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย ร้อยละ 95 
ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย ระดับด ี
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือตอบสนองการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและสำรสนเทศ 1,467,550 ไตรมำส 1-4 อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและ

สำรสนเทศได้รับกำรซ่อมบ ำรุงให้
พร้อมใช้งำน 

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

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งแสวงหารายได้เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงาน 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำเช่ำวงจรสื่อสำรและบริกำรอินเทอร์เน็ต 655,000 ไตรมำส 1-4 ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรวงจร
สื่อสำรและบริกำรอินเทอร์เน็ต 

1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยสุวิศำล  ทับแสง 
3. นำยปิยพนธ์ ปั้นนำค 
4. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 

ค่ำโทรศัพท์ ค่ำบริกำรชื่อโดเมนเนม 5,000 ไตรมำส 1-4 ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรวงจร
สื่อสำรและบริกำรอินเทอร์เน็ต 

1. นำยภูริพัศ  เหมือนทอง 
2. นำยสุวิศำล  ทับแสง 
3. นำยปิยพนธ์ ปั้นนำค 
4. นำงวิภำรัตน์  ศรีเพ็ชร 

กลยุทธ์ที่ 3 เสนอโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และมีผลกระทบในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  :   
 พัฒนำประสิทธิภำพกำรเป็นผู้ให้บริกำรหลักของมหำวิทยำลยัในด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ ร้อยละ 80 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับด ี
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 720,000 ไตรมำส 1-4 ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศท่ีตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ 

1. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2. ผศ.ดนุวัศ อิสรำนนทกุล 
3. นำงสำวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์ 
4. นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย 
5. นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย 

จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ (บัณฑิต) 200,000 ไตรมำส 1-2 ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศท่ีตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ 

1. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2. ผศ.ดนุวัศ อิสรำนนทกุล 
3. นำงสำวรมย์นลิน แตงนวลจันทร์ 
4. นำงสำวปรำงทิพย์ พึงไชย 
5. นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน  
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ ์ 1,200,000 ไตรมำส 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ ์

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

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  :   
 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรบักำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำหรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ร้อยละ 80 
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ ระดับด ี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทุกระบบเข้าด้วยกัน 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
     
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาหรือจัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือการให้บริการ และส่งเสริมการน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
บุคคลภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก รวดเร็ว 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำบ ำรุงรักษำห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST 150,000 ไตรมำส 4 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ

สืบค้นห้องสมดุอัติโนมัต ิ
1. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2. นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3. นำยสุภรตัน์ กรุดฉ่ ำ 

จัดหำฐำนข้อมลูออนไลน์ และหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 85,000 ไตรมำส 3 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ฐำนข้อมูลออนไลน์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
2. นำยดนุวัศ อิสรำนนทกลุ 
3. นำยสุภรตัน์ กรุดฉ่ ำ 
4. นำงสำวภัทรำพร วงษ์น้อย 
5. นำยกษิดิศ ประมวลกมล 
6. นำงสำวณัฐชนันท์ สนธิรักษ ์

กลยุทธ์ที่ 3 จัดหา ปรับปรุง ดูแลรักษา ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)  และพัฒนาฐานข้อมูล (Database) เพ่ือรองรับการบริหารจัดการในระดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
- - - - - 

กลยุทธ์ที่ 4 จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผู้ดูแลระบบ 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 
ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการสู่สังคม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 
 สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
จ ำนวนโรงเรยีนหรือหน่วยงำนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ไม่น้อยกว่ำ 5 โรงเรียนหรือหน่วยงำน 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ระดับด ี
กลยุทธ์ที่ 1 จัดให้มีโครงการบริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บริการวิชาการแก่สังคม 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 30,000 ไตรมำส 1-4 ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 
 มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลยั และบคุคลทั่วไป 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
จ ำนวนหลักสตูรฝึกอบรมทีต่อบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทัว่ไป ไม่น้อยกว่ำ 10 หลักสตูร 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ระดับด ี
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
- - - - - 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  
 มีกำรบรหิำรจดักำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบ ได้มำตรฐำน 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจดักำรของหน่วยงำน ระดับด ี
ร้อยละควำมส ำเรจ็ของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งช้ีกำรประกันคณุภำพของหน่วยงำน ร้อยละ 80 
กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ ประเมิน 11,250 ไตรมำส 4 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำร

ประเมินประกันคณุภำพของ
หน่วยงำน 

1. นำยอนุวัตน์ แสงอ่อน 
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย 
3. นำงสำวสุณสิำ อ่อนฉ่ ำ  
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร 

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัวิทยบริกำรฯ 40,900 ไตรมำส 1-4 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
วิทยบริกำรฯ 

1. นำยอนุวัตน์ แสงอ่อน 
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย 
3. นำงสำวกุลณฏัฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์  
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร 

เดินทำงไปรำชกำร (พัฒนำบุคลำกร) 80,000 ไตรมำส 1-4 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำร
พัฒนำ 

1. นำยอนุวัตน์ แสงอ่อน 
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย 
3. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร 

ค่ำวัสดสุ ำนักงำน 220,000 ไตรมำส 1-4 กำรจัดหำวสัดสุ ำนักงำนสอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและ
ใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. นำยอนุวัตน์ แสงอ่อน 
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง 
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร 

ซ่อมแซมครภุณัฑ ์ 161,300 ไตรมำส 1-3 ครุภณัฑ์ได้รับกำรซ่อมแซมตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. นำยอนุวัตน์ แสงอ่อน 
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง 
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร 
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กลยุทธ์ที่ 2 ด าเนินงานตามกระบวนการมาตรฐาน  ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) ภายในหน่วยงาน 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     
 
 
 
 
 



ส่วนที่  5 
การน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัต ิ

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2565-2569  ให้ครอบคลุมตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยเน้นกำรให้บริกำร ทรัพยำกรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีรวดเร็วและทันสมัย  เป็นแนวทำงให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้เห็นภำพรวมและทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ขณะเดียวกันก็สำมำรถใช้เป็นแนวทำง
ในกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำง ๆ โดยมีกำรระบุให้ หัวหน้ำกลุ่มงำน รอง
ผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด เพ่ือเก็บข้อมูลและรับผิดชอบด ำเนินกำรโดยมีแนวปฏิบัติต่ำงๆ ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำน โดยประชุมเพื่อสร้ำงควำมรู้ 
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 จึงจัดให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ให้ได้รับรู้และเข้ำใจ 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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