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ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ จึงไดป้ระชุมเพ่ือทบทวนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณ 2565 และกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2566 โดยให้คณะผู้บริหำรและ
บุคลำกรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกำรทบทวนและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรในปีที่ผ่ำนมำ 
เพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำปรับปรุงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรบริหำรงำน 
โดยได้ท ำกำรทบทวน ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศำสตร์ ท ำกำรวิเครำะห์ผลสภำพแวดล้อม 
(SWOT Analysis)  และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำหน่วยงำนที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือหำทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนทำงยุทธศำสตร์ให้มีควำมสัมพันธ์กับกำรด ำเนินงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในครำวที่ประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2565 แล้วนั้น 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกคน ที่มีส่วนร่วมในกำรทบทวนและวิเครำะห์
ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ท ำให้ได้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน
และน ำมำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรบริหำรงำน
ได้ดียิ่งขึ้น  
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ส่วนที่ 1 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

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. 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. 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 ช ำนำญกำร 
 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   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. นำยวรวิช  คุ้มปำน  ต ำแหน่ง  เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  
13. นำยวุฒิพงศ์  ฝ่ำยอุปละ 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 
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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 1 6 

จ ำนวนบุคลำกร 1 34 2 - 37 
รวมทั้งสิ้น 1 34 7 1 43 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม  2565)   
 

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 

  หน่วยงาน 
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 เงินนอก

งบประมาณ   
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
รวม 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5,500,000 - 5,500,000 
รวมทั้งสิ้น 5,500,000 - 5,500,000 

  
 

อาคารสถานท่ี 
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. 2566 
  
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ มีดังต่อไปน้ี 
 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 พ.ศ. 2566 เป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรด ำเนินกำรได้ระดมควำมคิดเห็นจำกผู้บริหำร และบุคลำกรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำหน่วยงำนที่
เปลี่ยนแปลง เพ่ือทิศทำงกำรด ำเนินงำนทำงยุทธศำสตร์ให้มีควำมสัมพันธ์กับกำรด ำเนินงำนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งนี้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อม
ภำยในและภำยนอกองค์กร เพ่ือทบทวนยุทธศำสตร์กำรปฏิบัติงำนในแต่ละด้ำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ดังต่อไปนี้ 
 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 

 

1. จุดแข็ง (S) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 จุดแข็ง (Strength) คะแนนเต็ม 5 
S1 มีโครงสร้ำงองค์กร และสำยกำรบังคับบัญชำที่ชัดเจน ท ำให้กำรควบคุม         

สั่งกำรมีประสิทธิภำพ 
4.53 

S2 กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ มีหลักฐำนเป็นลำยลักษณ์อักษร สร้ำงควำมชัดเจน
ให้กับผู้ปฏิบัติงำน 

4.41 

S3 มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ คอมพิวเตอร์                     
และอินเทอร์เน็ต 

4.16 

S4 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน            
ตำมหน้ำที่ 

4.41 

S5 มีวัฒนธรรมกำรท ำงำนเป็นทีม 4.34 
S6 มีระบบสำรสนเทศช่วยในกำรปฏิบัติงำน 4.69 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.42 
 
2. จุดอ่อน (W) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 จุดอ่อน (Weakness) คะแนนเต็ม 5 
W1 ขำดกำรประสำนงำนที่เป็นระบบระหว่ำงหน่วยงำนในส ำนักฯ 3.50 
W2 อุปกรณ์ที่ให้บริกำรไม่ทันสมัย 3.50 
W3 เมื่อผู้ใช้บริกำรมีจ ำนวนมำก และต้องกำรใช้ทรัพยำกรเดียวกัน ท ำให้ไม่

เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
3.63 

W4 ทักษะในกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 3.59 
W5 กำรพัฒนำทักษะที่มีอยู่ให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 3.88 
W6 บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ ๆ 3.44 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.59 
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3. โอกาส (O) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 โอกาส (Opportunity) คะแนนเต็ม 5 
O1 นโยบำยของประเทศและมหำวิทยำลัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม

สอดคล้องกับพันธกิจและศักยภำพขององค์กร 
4.16 

O2 มีควำมต้องกำรใช้บริกำรทรัพยำกรต่ำง ๆ ขององค์กร เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 
บรรณำรักษ์ โปรแกรมเมอร์ 

4.25 

O3 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ โดยหันมำใช้บริกำร 
ต่ำง ๆ ผ่ำนระบบสำรสนเทศเพ่ิมมำกข้ึน 

4.53 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.31 
 
4. อุปสรรค (T) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 อุปสรรค (Threat) คะแนนเต็ม 5 
T1 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรน้อยและไม่เพียงพอ 4.41 
T2 กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยี (สวนทำงกับงบประมำณ 

ที่มีจ ำกัด) 
4.34 

T3 พฤติกรรมผู้ใช้บริกำรบำงกลุ่มไม่สอดรับกับรูปแบบกำรให้บริกำรของส ำนักฯ
ในปัจจุบัน 

3.81 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.19 
 

 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนสภาพแวดล้อมองค์กร 
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แผนภูมิแสดงผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ จำกผลกำรทบทวนสภำพแวดล้อม ประจ ำปีงบปะมำณ 
พ.ศ. 2566 อยู่ในต ำแหน่ง S-O ดังแผนภูมิ เช่นเดียวกับในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่ำนมำ 

 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงใช้แนวทำงเดิมของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
1
2
3
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5
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Threat
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ส่วนที่ 3 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์  

 
ปรัชญา 

พัฒนำ สร้ำงสรรค์ ให้บริกำร ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อก้ำวสู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม 

 
 

ปณิธาน 
เป็นเลิศในกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย 
 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงำนชั้นน ำในกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำสู่

กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม 
 
 

อัตลักษณ์ 
 ใส่ใจบริกำร  เชี่ยวชำญเทคโนโลยี   

 
 

เอกลักษณ์ 
บริกำรสำรสนเทศ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัย 

 

พันธกิจ   
1. ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
2. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีทันสมัย 
3. ยกระดับกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
4. ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลแก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
5. บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน  

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีเสถียรภำพและประสิทธิภำพ 
 2. ยกระดับมำตรฐำน และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 3. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
 4. ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และ
บุคคลทั่วไป  
 5. ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป  
 6. บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน 
 7. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีเพ่ือรับมือกำร
เปลี่ยนแปลงภำยใต้ภำวะวิกฤตและกำรจัดกำรแบบพลิกโฉมมหำวิทยำลัย 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1. โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีเสถียรภำพและประสิทธิภำพ 
2. มีควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ 
4. นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ  

มีสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลที่สูงขึ้น 
5. ได้เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
6. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
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ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :  พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้มีเสถียรภำพ
และประสิทธิภำพ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีเสถียรภำพและประสิทธิภำพ 
 

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

กลยุทธ์ 
1. จัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบสื่อสำรข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกำรบริหำรจัดกำร 

และกำรเรียนกำรสอน 
2. เสนอโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และมีผลกระทบในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือน ำไปสู่

กำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอ 
3. บ ำรุงรักษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และระบบสื่อสำรข้อมูล เพ่ือให้มีเสถียรภำพและประสิทธิภำพ 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย  
2. เสถียรภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย 

 

ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของระดับกำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบเครือข่ำย (ร้อยละ 80) 
2. ร้อยละของระดับเสถียรภำพควำมพร้อมให้บริกำรระบบเครือข่ำย (ร้อยละ 80) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  ยกระดับมำตรฐำน และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   
มีควำมเป็นเลิศในกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2  บุคลำกรมีสมรรถนะควำมรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีควำมสำมำรถ          
ในกำรปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนำและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำร 
2. พัฒนำกำรเป็นห้องสมุดดิจิทัลโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ส่งเสริมกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนบริกำรออนไลน์ของศูนย์วิทยบริกำรที่เพ่ิมข้ึน หลังส่งเสริมกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. ร้อยละของงำนบริกำรของศูนย์วิทยบริกำรในรูปแบบออนไลน์ 
3. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม             
4. จ ำนวนนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5. ร้อยละต่อปีของจ ำนวนกำรใช้กระดำษ หรือแบบฟอร์มรับบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ลดลงเทียบกับปีฐำน (พ.ศ. 2565) 
6. ร้อยละต่อปีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ         

ที่ลดลงเทียบกับปีฐำน (พ.ศ. 2565) 
 

ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำใช้งำนบริกำรออนไลน์ของศูนย์วิทยบริกำรที่เพ่ิมข้ึน หลังส่งเสริมกำรกำร

ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ร้อยละ 10) 
2. ร้อยละของงำนบริกำรของศูนย์วิทยบริกำรในรูปแบบออนไลน์ (ร้อยละ 90) 
3. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำนที่ (ไดร้ับรองมำตรฐำน 1 มำตรฐำน) 
4. จ ำนวนนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ             

(จ ำนวนนวัตกรรม 3 จ ำนวน) 
5. ร้อยละต่อปีของจ ำนวนกำรใช้กระดำษ หรือแบบฟอร์มรับบริกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ลดลงเทียบกับปีฐำน (พ.ศ. 2565) (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75) 
6. ร้อยละต่อปีปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ         

ที่ลดลงเทียบกับปีฐำน (พ.ศ. 2565) (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัย 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์   
มีระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรภำยในมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพ 

 

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 2.1 ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสำมำรถแก้ปัญหำและพัฒนำท้องถิ่น รวมทั้งสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมแก่ชุมชนท้องถิ่น 

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

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร (ระบบใหม่) ให้ครอบคลุมภำรกิจภำยในมหำวิทยำลัย 
2. พัฒนำระบบสำรสนเทศท่ีใช้งำนอยู่ในปัจจุบันให้มีควำมทันสมัยและตรงกับควำมต้องกำร 
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำใหม่และน ำไปใช้งำน ตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 
2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ใช้งำนอยู่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมเป็นปัจจุบันหรือตรงกับควำม

ต้องกำรของผู้ใช้งำน ตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
3. มีระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ได้รับกำรพัฒนำใหม่และน ำไปใช้งำน ตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ

ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ (ไม่น้อยกว่ำ 1 ระบบ) 
2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่ใช้งำนอยู่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมเป็นปัจจุบันหรือตรงกับควำม

ต้องกำรของผู้ใช้งำน ตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ (ไม่น้อยกว่ำ 2 ระบบ) 
3. มีระบบฐำนข้อมูลที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจ (ไม่น้อยกว่ำ 1 ระบบ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     
นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ มีสมรรถนะ

และทักษะด้ำนดิจิทัลที่สูงขึ้น 
 

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 2.3 ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเอง 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที่  5.1 มหำวิทยำลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติ 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้สำรสนเทศให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป    
     (จัดอบรม) 
2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมอบรมทักษะกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรใช้ฐำนข้อมูล   
    ออนไลน์ 
2. จ ำนวนครั้งของกำรประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของศูนย์วิทย 

บริกำร 
3. จ ำนวนครั้งของกำรจัดมุมส่งเสริมกำรอ่ำนหมุนเวียน 
4. ผลสัมฤทธิ์ของผู้ผ่ำนกำรอบรมทักษะกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรใช้ฐำนข้อมูล

ออนไลน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ต่อครั้ง 
 ค่าเป้าหมาย 

1. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมอบรมทักษะกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรใช้ฐำนข้อมูล   
ออนไลน์ (จ ำนวน 12 ครั้ง) 

2. จ ำนวนครั้งของกำรประชำสัมพันธ์ทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของศูนย์วิทย 
บริกำร (จ ำนวน 4 ครั้ง/เดือน) 

3. จ ำนวนครั้งของกำรจัดมุมส่งเสริมกำรอ่ำนหมุนเวียน (จ ำนวน 12 ครั้ง) 
4. ผลสัมฤทธิ์ของผู้ผ่ำนกำรอบรมทักษะกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรใช้ฐำนข้อมูล

ออนไลน์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ต่อครั้ง (จ ำนวน 12 ครั้ง) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 :   ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
และบุคคลทั่วไป 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     
นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ มีสมรรถนะ

และทักษะด้ำนดิจิทัลที่สูงขึ้น 
 

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. ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่นักศึกษำ 
2. ยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัลให้แก่บุคลำกรมหำวิทยำลัยและบุคคลทั่วไป 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์   
2. จ ำนวนชื่อเรื่องสื่อกำรอบรมออนไลน์ที่มีเนื้อหำส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับ 
    นักศึกษำ   
3. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรมหำวิทยำลัยและบุคคลทั่วไปที่มีต่อกำรฝึกอบรม                
4. จ ำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
    มหำวิทยำลัย  

 

ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของนักศึกษำที่สอบผ่ำนประกันคุณภำพด้ำนคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 95) 
2. จ ำนวนชื่อเรื่องสื่อกำรอบรมออนไลน์ที่มีเนื้อหำส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล ส ำหรับ 
    นักศึกษำ (จ ำนวน 5 เรื่อง) 
3. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรมหำวิทยำลัยและบุคคลทั่วไปที่มีต่อกำรฝึกอบรม  
     (ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51) 
4. จ ำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก 
    มหำวิทยำลัย (จ ำนวน 2 หลักสูตร) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 :  บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ชุมชน 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     
 ได้เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนห้องสมุดและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 2.3 ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภำพในกำรพ่ึงพำตนเอง 
 เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์ที่  5.1 มหำวิทยำลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และนำนำชำติ 
 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดของโรงเรียนที่

ออกให้บริกำรวิชำกำร 
2. ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่โรงเรียน 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จ ำนวนห้องสมุดที่เข้ำร่วมโครงกำร 
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
3. จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรเพ่ิมข้ึนต่อปีงบประมำณ 

 

ค่าเป้าหมาย  
1. จ ำนวนห้องสมุดที่เข้ำร่วมโครงกำร (จ ำนวน 5 โรงเรียน) 
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร (ไม่น้อยกว่ำ 3.51) 
3. จ ำนวนโรงเรียนที่เข้ำร่วมเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรเพ่ิมข้ึนต่อปีงบประมำณ (จ ำนวน 5 โรงเรียน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7 :  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีเพ่ือ
รับมือกำรเปลี่ยนแปลงภำยใต้ภำวะวิกฤตและกำรจัดกำรแบบพลิกโฉมมหำวิทยำลัย 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์     
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
 

ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ที่ 4.1  มีรูปแบบ/ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนเกณฑ์คุณภำพ โดยยึดหลัก          
ธรรมำภิบำล และมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 เป้าประสงค์ที่ 4.2 บุคลำกรมีสมรรถนะควำมรู้ ทักษะใหม่ (New skills) และมีควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข 
 

กลยุทธ์ 
1. บริหำรจัดกำรส ำนักฯ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักฯ ด้วยระบบสำรสนเทศ 
3. น ำระบบบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำนมำพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนภำยในส ำนักฯ 
4. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะและสมรรถนะของบุคลำกร (Newskill, Upskill, Reskill) ในกำร

ปฏิบัติงำนให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพ 
5. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน 

 

ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน (ไม่น้อยกว่ำ 4.0) 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน  
      (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60) 



ส่วนที่ 4 
ความเชื่อมโยงของโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-2570) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีเสถียรภาพและประสิทธภิาพ 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ :  
                        โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย ร้อยละ 80 
2. เสถียรภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย ร้อยละ 80 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสื่อสารข้อมลูทีท่ันสมัยเพ่ือตอบสนองการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและสำรสนเทศ 2,314,300 ไตรมำส 1 อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยและ

สำรสนเทศได้รับกำรซ่อมบ ำรุงให้
พร้อมใช้งำน 

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

กลยุทธ์ที่ 2 เสนอโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และมีผลกระทบในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือน าไปสู่การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ค่ำเช่ำวงจรสื่อสำรและบริกำรอินเทอร์เน็ต 455,000 ไตรมำส 2 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 บ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสื่อสารขอ้มูล เพ่ือให้มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 

ยกระดับมาตรฐาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  :   
                              มีความเป็นเลิศในการให้บริการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของจ ำนวนผูเ้ข้ำใช้งำนบริกำรออนไลนข์องศูนย์วิทยบริกำรที่เพ่ิมขึ้น หลังส่งเสริมกำรกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ ร้อยละ 10 
2. ร้อยละของงำนบริกำรของศูนยว์ิทยบริกำรในรูปแบบออนไลน ์ ร้อยละ 90 
3. ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรบริหำรจดักำรภำยในหน่วยงำน 1 มำตรฐำน 
4. จ ำนวนนวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 3 นวัตกรรม 
5. ร้อยละต่อปีของจ ำนวนกำรใช้กระดำษ หรือแบบฟอร์มรบับริกำรด้ำนต่ำง ๆ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีลดลงเทียบกับ 
ปีฐำน (พ.ศ. 2565) 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 

6. ร้อยละต่อปีปริมำณกำรปล่อยกำ๊ชเรือนกระจกของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีลดลงเทียบกับปีฐำน (พ.ศ. 2565) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำและส่งเสรมิกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ผู้ใช้บริกำร 

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 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรให้บริกำรดำ้นทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ ์ 800,000 ไตรมำส 2 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ ์

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

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์  :   
                           มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีไดร้บักำรพัฒนำใหม่และน ำไปใช้งำน ตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ ไม่น้อยกว่ำ 1 ระบบ 
2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีใช้งำนอยู่ได้รับกำรปรับปรุงให้มีควำมเป็นปัจจุบันหรือตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ตำมแผนพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

ไม่น้อยกว่ำ 2 บบ 

3. มีระบบฐำนข้อมลูที่ใช้ในกำรบริหำรจดักำรและกำรตัดสินใจ ไม่น้อยกว่ำ 1 ระบบ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (ระบบใหม่) ให้ครอบคลุมภารกิจภายในมหาวิทยาลัย 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
     
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบนัให้มีความทันสมัยและตรงกับความต้องการ 

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

สืบค้นห้องสมดุอัตโนมัต ิ
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 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 

ส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  
                     นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลที่สูงขึ้น 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนโครงกำรหรือกิจกรรมอบรมทักษะกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ จ ำนวน 12 ครั้ง 
2. จ ำนวนครั้งของกำรประชำสมัพันธ์ทรัพยำกรสำรสนเทศใหม่ ผำ่นช่องทำงออนไลน์ของศูนย์วิทยบริกำร จ ำนวน 4 ครั้ง/เดือน 
3. จ ำนวนครั้งของกำรจัดมุมส่งเสริมกำรอ่ำนหมุนเวียน จ ำนวน 12 ครั้ง 
4. ผลสมัฤทธ์ิของผู้ผ่ำนกำรอบรมทักษะกำรสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศและกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลนไ์ม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ต่อครั้ง จ ำนวน 12 ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป (จัดอบรม) 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

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 

ส่งเสริมสมรรถนะและทกัษะด้านดิจิทัลให้แก่นักศกึษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  : 
            นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป มีทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มีสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลัที่สูงขึน้ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผำ่นประกันคณุภำพดำ้นคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 95 
2. จ ำนวนช่ือเรื่องสื่อกำรอบรมออนไลน์ท่ีมเีนื้อหำส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล ส ำหรบันักศกึษำ จ ำนวน 5 เรื่อง 
3. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของบุคลำกรมหำวิทยำลัยและบุคคลทั่วไปที่มีต่อกำรฝึกอบรม ไม่น้อยกว่ำ 3.51 
4. จ ำนวนหลักสตูรที่ตอบสนองตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำนท้ังภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 2 หลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลัให้แก่นักศกึษา 

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

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป 
โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 

บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ชุมชน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  
 ได้เครือข่ายความร่วมมือด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนห้องสมุดที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 5 โรงเรียน 
2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ไม่น้อยกว่ำ 3.51 
3. จ ำนวนโรงเรียนทีเ่ข้ำร่วมเครือข่ำยบริกำรวิชำกำรเพิ่มขึ้นต่อปีงบประมำณ จ ำนวน 5 โรงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุดของโรงเรียนที่ออกให้บริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 2 ให้บริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่โรงเรียน 

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 7 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีเพ่ือรับมือการเปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะวิกฤตและการจดัการแบบพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน ไม่น้อยกว่ำ 4.0 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
กลยุทธ์ที่ 1 บริหารจัดการส านักฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในส านักฯ ด้วยระบบสารสนเทศ 
กลยุทธที่ 3 น าระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานมาพัฒนากระบวนการท างานภายในส านักฯ 

โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประกันคุณภำพ ประเมิน 5,000 ไตรมำส 4 ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำร

ประเมินประกันคณุภำพของ
หน่วยงำน 

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

ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกัวิทยบริกำรฯ 26,100 ไตรมำส 1  
ไตรมำส 3-4 

ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนกั
วิทยบริกำรฯ 

1. นำยอนุวัตน์ แสงอ่อน 
2. นำงสำวจริยำ ทิพย์หทัย 
3. นำงสำวกุลณฏัฐำ ธัญรัฐวุฒินนท์  
4. 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 ์ 194,900 ไตรมำส 1-4 ครุภณัฑ์ได้รับกำรซ่อมแซมตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนและใช้
จ่ำยงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

1. นำยอนุวัตน์ แสงอ่อน 
2. ผศ.กันยำ อนุกูลธนำกร 
3. นำยภูริพัศ เหมือนทอง 
4. นำงวิภำรัตน์ ศรีเพ็ชร 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร (Newskill, Upskill, Reskill) ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เดินทำงไปรำชกำร (พัฒนำบุคลำกร) 150,000 ไตรมำส 1-4 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำร

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

 



 

ส่วนที่  5 
การน าแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัต ิ

 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ก ำหนดตัวชี้วัดในแผนยุทธศำสตร์  ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ. 2566-

2570)  ให้ครอบคลุมตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ  โดยเน้นกำรให้บริกำร ทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
รวดเร็วและทันสมัย  เป็นแนวทำงให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้เห็นภำพรวมและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  ขณะเดียวกันก็สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำกับติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนต่ำง ๆ โดยมีกำรระบุให้ หัวหน้ำกลุ่มงำน รองผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้ก ำกับดูแล
ตัวชี้วัด เพื่อเก็บข้อมูลและรับผิดชอบด ำเนินกำรโดยมีแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ดังนี้ 

1. เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับของหน่วยงำน โดยประชุมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนและกลวิธีน ำแผนลงสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบและ
ด ำเนินงำนให้ถูกต้อง รวดเร็ว ตำมแนวทำงและมำตรฐำนงำนในแต่ละด้ำน 

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

3. กำรบริหำรแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนจัดให้มีกลไกเพ่ือเฝ้ำระวังและตรวจสอบแผนกำรด ำเนินงำนที่
มีควำมคลำดเคลื่อนจำกแผน เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงไร โดยให้มีกำรรำยงำน
ผลตำมล ำดับขั้นตอนของควำมรับผิดชอบเป็นรำยเดือนหรือรำยไตรมำส 

4. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรมและควำมส ำเร็จของหน่วยงำน จัดให้มีกลไกควบคุม
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์ เพ่ือก่อให้เกิดกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยด ำเนินกำรเปรียบเทียบผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ได้จริงกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  

 
การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของหน่วยงานสู่บุคลากร 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ บรรลุเป้ำประสงค์และตัวชี้วัด จึงได้มีกำร
ถ่ำยทอดเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนสู่บุคลำกร โดยกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ติดตำมตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ โดยก ำหนดค่ำเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ส ำคัญ
ให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
 
การสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 
 เพ่ือให้ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสื่อสำรและถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ให้ได้รับรู้และเข้ำใจ เช่น กำรประชุม
ชี้แจงต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ และกำรสื่อสำรผ่ำนเว็บไซด์ เป็นต้น  
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  ส่วนที่ 6 
การควบคุม ติดตาม ประเมินผล และก ากับให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

 
 ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดนั้น  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  ได้ก ำหนดให้ทุกกลุ่มงำนได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอน  ตั้งแต่กำรวำงแผน  กำรน ำแผนไปปฏิบัติและ
กำรประเมินผล  โดยจัดให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เป็นรำยไตรมำส   
 
องค์ประกอบส าคัญในการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงาน 

1. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน และกำรติดตำมตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 

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

ไตรมำส 
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กระบวนการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 
 

 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและข้ันตอนต่ำง ๆ เพ่ือน 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 ต้อง
จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร  เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินจำกหน่วยงำนที่มำ
ประเมินทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  ดังนี้ 
 

1. กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรปฏิบัติรำชกำร และแผนงบประมำณ   
2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบภำยใน  โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบภำยในที่สภำ

มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง   
3. รำยงำนประเมินผลประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และประเมินหน่วยงำนโดย

คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย  ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
4. กำรรำยงำนกำรประเมินตนเองในกำรประกันคุณภำพภำยใน  โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเพ่ือ

รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยนอก  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
 

 
 
 




