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แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
บริบทองค์กร 

ประวัติความเป็นมา 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ตาม 

โครงสร้างการบริหารงานใหม่เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่ง
เป็นการรวมกันของ ๒ ส านัก คือ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
การแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๓ หน่วยงานย่อย ดังนี้  

๑. ศูนย์วิทยบริการ 
๒. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. ส านักงานผู้อ านวยการ 

ปรัชญา 
 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 

ปณิธาน 
ให้บริการระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ค้นคว้า วิจัย โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมการเป็น e-University โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการอย่างเป็นระบบตามแบบ
มาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาศักยภาพด้านงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร 
และชุมชน 

๒. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือด าเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ 
๓. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยฯ 
๔. ให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม 
๕. ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผู้ใช้บริการของมหาวิทยาลัยฯ 
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๖. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพของนักศึกษาด้านความรู้ความสามารถเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   

๑. เป็นศูนย์กลางในการจัดหา  จัดเก็บ  รวบรวม  บ ารุงรักษา และให้บริการทรัพยากร 
สารสนเทศทุกรูปแบบโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ  

๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
 ๔.  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

๕.  มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

๑. หนังสือ และสื่อโสต มีปริมาณที่เพียงพอสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์  และ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  
๒) จ านวนหนังสือสิ่งพิมพ์ วารสาร และโสตทัศนวัสดุที่มีให้บริการ  
๓) จ านวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด  
กลยุทธ์ 
๑) จัดบริการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ แก่บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๒) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขาวิชา เพ่ือให้การบริการแก่บุคลากร 
๓) จัดหา และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการให้บริการวิชาการและสารสนเทศแก่

นักศึกษาและบุคลากร 
๔) จัดหาและสร้างเครื่องมือกลไกที่ทันสมัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ใช้บริการ 
๕) ท าความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานห้องสมุดกับหน่วยงานภายนอก 

 
๒. ระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถ้วน และมีคุณภาพ

ต่อการเรียนรู้ รองรับการศึกษา และค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา อาจารย์  และบุคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ประชาชนในท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนงบประมาณที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒) จ านวนหนังสือ และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  
๓) จ านวนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการ  
๔) จ านวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕) เพ่ิมอุปกรณ์ขยายเครือข่าย  
๖) เพ่ิมจ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอส าหรับการเรียนการสอนและบริการอินเทอร์เน็ต  
 
กลยุทธ์ 
๑) จัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัย และ

การเรียนการสอน 
๒) ส่งเสริมให้นักศึกษา  คณาจารย์  และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถค้นคว้าข้อมูล

เพ่ิมเติมได้จากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย  โดยผ่านระบบ 
Intranet/Internet  ได้ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง 

๓) เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เพ่ือการให้บริการที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔) จัดหา/สร้างกลไกเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 

๕) ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีในสถาบันระดับอุดมศึกษา 
 

๓.  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ แก่
นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัยฯ และประชาชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
๑) จ านวนนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ได้รับการสอน/อบรม  
๒) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการที่จัดส าหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
๓) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการที่จัดส าหรับชุมชน  
๔) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของบุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
๕) ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการสอน  อบรม หรือร่วมกิจกรรม ในส่วนของชุมชน  
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กลยุทธ์ 
๑) ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและสังคมมีทักษะ  

ความรู้  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
๒) ให้บริการด้านสารสนเทศในศูนย์วิทยบริการและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตลอดปี

การศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูล  ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้น 

๓) จัดโครงการให้บริการวิชาการที่หลากหลายตรงความต้องการ แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
และชุมชน 

๔) ท าการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านจากผู้เข้าใช้บริการ 
๔. บุคลากรมีความรู้ ความช านาญ ในสายงาน  

ตัวช้ีวัด 
๑) บุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาความรู้  
กลยุทธ์ 
๑) พัฒนาระบบการให้บริการให้เป็นแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service)   
๑) พัฒนาบุคลากรให้ตรงสายงาน รวมทั้งพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมอาเซียน 
๒) การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  (knowledge management, KM) 

๕. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่เป็นระบบได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด 
๑) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส านักงาน  ห้องสมุด และระบบสารสนเทศ  
๒) ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร 
๓) ด าเนินงานตามแผน 
๔) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๕) ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
๖) ส านัก ไม่เสียชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือความมั่นคงทางการเงิน  
กลยุทธ์ 
๑) ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 

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

๒) ผู้บริหาร บริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล 
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๓) ด าเนินการตามระบบและกลไกทางการเงิน และงบประมาณ 
- มีคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- น าเสนอแผนกลยุทธ์ทางการเงินแก่ ผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าส านัก 
- มีหน่วยตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก 

๔) ด าเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง   
 - มีคณะท างาน จัดท าแผนความเสี่ยง 
 - ระบุ และประเมินความเสี่ยง ๓ ด้าน 
 - ตรวจติดตาม และประเมินความเสี่ยง 

 

สถานภาพการใช้ระบบสารสนเทศ 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศมาเป็นระยะเวลา
กว่า ๑๐ ปี  โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
หน่วยงานกลางในการพัฒนาระบบงาน และดูแล บ ารุงรักษาระบบ ซึ่งจากสถานภาพปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ
ถือว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะในเรื่องการบริหารจัดการหรือการเรียนการสอน 
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในปัจจุบัน 
และรองรับการขยายตัวของการศึกษา    โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเข้าสู่การเป็น e-University 
โดยเฉพาะได้มีการเพ่ิมขีดความสามารถในความร่วมมือการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ทั้งจาก Microsoft และ
โครงการ Google Apps for Education  

 

สถานภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 

ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงาน ทั้งงานบริการวิชาการ และงาน
บริหาร โดยมีระบบสารสนเทศที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และบางระบบก าลังปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับนโยบายตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ทางส านักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีระบบสารสนเทศ ที่ส าคัญ ได้แก่       

- ระบบทะเบียนนักศึกษา 

- ระบบลงทะเบียนและรับช าระเงินลงทะเบียน 

- ระบบบริหารงานบุคลากร 

- ระบบบัญชีเงินเดือน 

- ระบบบริหารงบประมาณ 
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- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบด้วย e-Office, e-Meeting, e-Schedule 
เป็นต้น 

- ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (NSRU-MIS และ NSRU-QA)  

- ระบบการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 

- ระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานสารสนเทศออนไลน์ (Help Desk) 

- การปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายใน  
 
การด าเนินงานที่ผ่านมา มีปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ แยกเป็นรายละเอียดได้ 

ดังนี้ 
๑. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนงานบริหาร เช่น ระบบงานทะเบียนนักศึกษา 
ระบบงานคลังและงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคลากร เป็นต้น และระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นการ
ใช้ฐานข้อมูลที่แยกส่วนจากกัน ขาดการเชื่อมโยงในการใช้งาน จึงท าให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดเก็บยังไม่สามารถน ามาใช้งานเพ่ือการจัดการของทุกหน่วยงานอย่างทั่วถึงใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 ๒. ขาดบุคลากรที่ช านาญการในการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาระบบงานเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เป็นงานที่ค่อนข้างจะซับซ้อน และจะต้องมีการวางแผนเพ่ือวิเคราะห์และออกแบบอย่าง
สมบูรณ์ เพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความช านาญการและต้องอาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายและทุกระดับ   
 ๓. ขาดระบบคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือรองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
(Data Center) เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับกลางที่มีจ านวนนักศึกษา 
บุคลากร และปริมาณงานมาก ข้อมูลที่จะจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการใช้งานร่วมกันจึงมีจ านวนมากและ
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
 ๔. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอย่าง
เต็มที่จะต้องอาศัยระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติ เงินรายได้ เพ่ือสนับสนุน
โครงการการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ 
และเนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง อีกท้ังการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยในส่วนการศึกษาย่านมัท
รี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ท าให้ต้องมีการวางแผนงานให้ครอบคลุม และจัดสรรงบประมาณการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกจ านวนมาก 
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ความต้องการระบบสารสนเทศ 

๑. ความต้องการสารสนเทศในระดับปฏิบัติงาน 

 เพ่ือให้การบริการจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  สมควรมีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งในส่วนที่ต้องด าเนินการปรับปรุงและจัดท าใหม่ แยกตามกลุ่ มการใช้งานโดยมี
รายละเอียด ตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ ๑ สรุประบบงานสารสนเทศที่ต้องปรับปรุงและจัดท าใหม่ แยกตามกลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและวิชาการ 

ล าดับ ระบบเดิมท่ีต้องปรับปรุง ล าดับ ระบบใหม ่

๑ ระบบ e-Learning ๑ ระบบบริหารการจัดอบรม NSRU Training 
๒ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้าน

คอมพิวเตอร์ 
๒ ระบบบริหารจัดการการเผยแพร่งานวิจัย 

NSRU Journal Submission 
  ๓ ระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

 
จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่ามีระบบงานในกลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิชาการ ที่ต้องด าเนินการ
ปรับปรุง จ านวน ๒ ระบบ และต้องจัดท าใหม่อีก ๓ ระบบ รวมทั้งสิ้น ๕ ระบบ ซึ่งส่วนของระบบ NSRU-MIS 
จะเก่ียวข้องกับฐานข้อมูลอุดมศึกษา (นักศึกษา และหลักสูตร) 
 
ตารางที่ ๒ สรุประบบงานสารสนเทศที่ต้องปรับปรุงและจัดท าใหม่ แยกตามกลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

ล าดับ ระบบเดิมท่ีต้องปรับปรุง ล าดับ ระบบใหม ่

๑. ๕ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร NSRU-MIS ๑ ระบบจองชุดครุยส าหรับบัณฑิต 
๒. ๗ ระบบ NSRU Service การยืนยันตัวตน ๒ ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ 

๓. ๘ การปรับปรุงเว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ ๓ ระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และ
การบัญชี 

๔.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ๔ ระบบรายงานตัวบัณฑิต 

๕. ๙ ระบบ NSRU Service ข่าว ๕ ระบบการประชุม อิเล็กทรอนิกส์บน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

๖.  ระบบ NSRU Service คลังภาพ   
๗.  ระบบ NSRU Service กิจกรรม   
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จากตางรางข้างต้น สรุปได้ว่ามีระบบงานในกลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ที่ต้องด าเนินการปรับปรุง 
จ านวน ๗ ระบบ และต้องจัดท าใหม่อีก ๕ ระบบ รวมทั้งสิ้น ๑๒ ระบบ ส าหรับระบบงานด้านฐานข้อมูลการ
วิจัย จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ NSRU-MIS 
 
สรุป                    กลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิชาการ  มีจ านวน    ๗ ระบบ 
                กลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                 มีจ านวน  ๑๑ ระบบ 
                                                                             รวมทั้งสิ้น      ๑๘ ระบบ 
 
๒. ความต้องการของผู้บริหารระดับสูง 

 ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในระดับปฏิบัติงานซึ่งใช้ระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์นอกจาก
จะให้ข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานแล้ว  ยังมีการออกแบบให้มีการท ารายงานสรุปในระบบงานแต่ละระบบ  
เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่จ าเป็นในการวางแผนและตัดสินใจ  โดยออกแบบให้งานส่ วนนี้เป็น
งานที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลผ่านเครือข่าย  Intranet    ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะช่วยท าให้การ
บริหารและการจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯเป็นไปได้ง่ายขึ้น ข้อมูลสรุปส าหรับงานบริหาร
ดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เพียงพอส าหรับให้ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ใช้ประกอบการวางแผนและ
ตัดสินใจ ในระยะแรกเมื่อระบบงานท างานได้โดยสมบูรณ์แล้วจึงจะเริ่มมีการพัฒนาระบบ EIS (Executive 

Information System) ส าหรับใช้ในการบริหารงานในระดับกลยุทธ์และนโยบายต่อไป  

 

๓.ความต้องการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 

 เพ่ือให้ระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศส าหรับงานบริหาร  ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์     และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ มี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการติดตั้งเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ โดยก าหนดให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  เป็นศูนย์กลางในการต่อเชื่อมเครือข่ายร่วม ส าหรับการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ฯ นั้น มีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางหลัก โดยมีศูนย์กลางร่วมเป็นโครงข่าย 
Main Backbone คือส านักวิทยบริการ อาคาร ๑๕ และ อาคาร ๑๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคาร ๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร ๑๓ และส านักงานอธิการบดี อาคาร ๑๔ และมีการเชื่อมโยง
สัญญาณเครือข่ายด้วยเส้นใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ฯ 
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัยฯกับเครือข่าย UniNet ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยใช้วงจร
สื่อสาร Lease Line ความเร็ว ๑ Gbps และยังมีเส้นทางส ารองกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ด้วยความเร็ว 
๒๐๐ Mbps 
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 ปัจจุบันได้เชื่อมโยงสัญญาณเครือข่าย เพ่ือให้บริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ไปยัง
ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ผ่านวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยความร่วมมือกับบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  
 การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (NSRU-Wifi) มีจุดติดตั้งกระจายไปตามอาคารต่าง ๆ ทั่ว
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงการเรียนการสอน การวิจัย ผ่านเครือข่ายไร้สายภายในบริเวณอาคารของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของเขตในเมือง และศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
 

๔.ความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ 
 การที่มหาวิทยาลัยฯก าลังมีการขยายตัวในปัจจุบันท าให้อนาคตอันใกล้นี้ มีความจ าเป็น และความ
เร่งด่วนในการปรับปรุงระบบงานในหลาย ๆ หน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และเพ่ือลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ทุกหน่วยงานมีความต้องการด้านสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก และเพ่ือให้สนองตอบต่อความต้องการนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาง
มหาวิทยาลัยฯจึงมีนโยบายที่จะให้แต่ละหน่วยงานจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการสื่อสาร จัดเก็บ และ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยฯและศูนย์การศึกษาภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประโยชน์
สูงสุด    
 ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่ผ่านมานั้น หน่วยงานต่าง ๆ มักค านึงถึงแต่เฉพาะ
การใช้งานของตัวเองเท่านั้น ท าให้การใช้งานข้อมูลโดยหน่วยงานอื่น ๆ ไม่สะดวกเท่าที่ควร และอุปกรณ์ท่ีมีก็
ไม่สามารถรองรับการใช้งานที่เพ่ิมขึ้นจากภายนอกได้ ทางมหาวิทยาลัยฯจึงมีนโยบายที่จะให้จัดตั้ง ศูนย์
ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศขึ้นมา (Data Center) เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้โดยสะดวก ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 จากแนวทางดังกล่าว ท าให้สามารถแบ่งกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องจัดหา เพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯได้ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

 ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก ของระบบ Data Center (Database Server) และระบบงาน
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นศูนย์รวมในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของระบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

 ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายย่อย ส าหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของระบบเล็ก ๆ ที่เป็น
ความต้องการเฉพาะของบางหน่วยงาน และบางระบบ ที่จ าเป็นต้องแยกออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หลัก เพ่ือความปลอดภัย หรือเหตุผลอื่นตามความเหมาะสม 

 ๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง ส าหรับการใช้งานของนักศึกษา และตาม
หน่วยงานต่าง ๆ  
 

๕. ความต้องการระบบเครือข่ายส่ือสารข้อมูล 

         จากความต้องการด้านระบบสารสนเทศ และความต้องการระบบคอมพิวเตอร์ดังที่กล่าวมา ท าให้มี
ความจ าเป็นที่จะต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือให้บุคลากร
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ของมหาวิทยาลัยฯสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เป็นผลให้เกิดความต้องการทางด้านเครือข่ายที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
          ๑. การขยายขอบเขตการบริการเครือข่าย 

          ๒. การปรับปรุงและขยายอุปกรณ์เครือข่าย 

          ๓. การบริหารและการจัดการเครือข่าย 

          ๔. การให้บริการเครือข่ายแบบไร้สายให้คลอบคลุมตามความต้องการ 

   

๖. ความต้องการพัฒนาบุคลากร 

 ในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความเข้าใจมาเป็นผู้ดูแลระบบ อีกทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ อาจท าให้บุคลากรเดิม
ต้องเปลี่ยนวิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนั้นบุคลากรเหล่านี้ ต้องผ่านขบวนการฝึกอบรมให้เข้าใจระบบ
สารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้น เพ่ือที่จะท าการดูแล และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 มุ่งเน้นให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบการจัดการด้านทะเบียน
และประมวลผลนักศึกษา รวมทั้งระบบสารสนเทศอ่ืนที่จ าเป็นต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยฯในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีระบบสารสนเทศ ที่
ส าคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี ๑  แสดงแผนด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิชาการ 

ปีงบประมาณ             ระบบสารสนเทศ     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 
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ตารางท่ี ๒ แสดงแผนด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
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ปีงบประมาณ ระบบสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ 
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