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แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  

 
บริบทองคกร 
ประวัติความเปนมา 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดรับการจัดตั้งข้ึน เม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ตาม
โครงสรางการบริหารงานใหมเพ่ือรองรับการเปนหนวยงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. 
๒๕๔๗ ซ่ึงเปนการรวมกันของ ๒ สํานักเดิม คือ สํานักวิทยบริการ และสํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการแบงสวนงานภายในออกเปน ๓ หนวยงานยอยดังนี้  

 ๑. ศูนยวิทยบริการ 
 ๒. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๓. สํานักงานผูอํานวยการปรัชญา 

ปรัชญา 

เปนศูนยกลางการเรียนรู  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดวยเทคโนโลยี  

และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และบริการชุมชน 

ปณิธาน 
 มุงสูความเปนเลิศในการใหบริการระดับมาตรฐานสากล และสงเสริมกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัย e-University 
 
วิสัยทัศน 
 มุงสูการเปน Smart University และความเปนเลิศในการใหบริการตามมาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 

๑.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย 
๒.  พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 ๓. พัฒนาการใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๔. สงเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน 
  ๕. สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพดานคอมพิวเตอรของนักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร  

๑. สงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความรวมมือดานเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใหสอดคลองกับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 

๒. เปนศูนยกลางในการใหบริการวิชาการดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. เปนศูนยกลางการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยดวยระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
๕. สงเสริมและสนับสนุนการบรกิารวิชาการสูสังคม 
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๖. เปนศูนยฝกอบรมดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษา บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไป 
๗. มีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีไดมาตรฐาน  
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : สงเสริมพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) และความรวมมือดานเทคโนโลยี 
               สารสนเทศและการสื่ อสาร เ พ่ือใหสอดคลอง กับการเรียนการสอนแบบ 

   Education 4.0 
 
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร  

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ท่ีไดมาตรฐานและเหมาะสมกับการใชงาน และสรางความรวมมือ
กับองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือการใชประโยชนทรัพยากรเครือขายรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. ประยุกตใชโครงสรางพ้ืนฐาน ICT กับการเรียนการสอนแบบ Education 4.0 
 
กลยุทธ 

๑. จัดหาระบบเครือขายคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ ใชบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม
และคุมคา พรอมท้ังจัดหนวยงานเพ่ือดูแลและบํารุงรักษา 

๒. ปรับปรุงระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จัดสรรและใชเครือขาย หรือขยายจุดใหบริการเครือขายไรสาย
ใหครอบคลุมการใชงานท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 

๓. เปนท่ีปรึกษาดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายแกหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

๑. จํานวนงบประมาณท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. จํานวนระบบท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงตอปงบประมาณ 
๓. การเพ่ิมจํานวนหรือการทดแทนตัวกระจายสัญญาณเครือขายใหเพียงพอสําหรับการเรียนการสอน

และบริการอินเทอรเน็ต 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : เปนศูนยกลางในการใหบริการวิชาการดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ 
 
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร  

๑. พัฒนาความรูความสามารถดานวิชาการ การใชทรัพยากรสารสนเทศ และคอมพิวเตอรแกนักศึกษา 
คณาจารย บุคลากรในมหาวิทยาลัย และประชาชนในทองถ่ินใหสูงข้ึน 

 
กลยุทธ 

๑. สงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยและชุมชนใหมีทักษะ ความรู 
ความสามารถดานคอมพิวเตอร 

๒. ใหบริการดานสารสนเทศในศูนยวิทยบริการและในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ตลอดปการศึกษา
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถคนควาขอมูล โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน และฝกทักษะดาน
คอมพิวเตอร 
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๓. จัดโครงการใหบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และตรงตามความตองการของบุคลากรมหาวิทยาลัย และ
ชุมชน 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

๑. จํานวนนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ีไดรับการอบรมดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบริการสําหรับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดาน
ทรัพยากรสารสนเทศ 

๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบริการท่ีจัดสําหรับชุมชนดานทรัพยากรสารสนเทศ 
๔. จํานวนนักศึกษา คณาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคท่ีไดรับการอบรม 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. จํานวนหลักสูตรท่ีจัดอบรมใหบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. จํานวนหลักสูตรท่ีใหบริการสําหรับชุมชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม หรือรวมกิจกรรมในสวนของนักศึกษา คณาจารย และ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๘. ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม หรือรวมกิจกรรมในสวนของชุมชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : เปนศูนยกลางการศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร  

๑. ระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัย ครอบคลุม ครบถวน และมีคุณภาพ      
ตอการเรียนรู รองรับการศึกษาคนควาวิจัยของนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
รวมท้ังประชาชนในทองถ่ิน 

 
กลยุทธ 

๑. จัดหาทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการวิจัย และ 
การเรียนการสอน 

๒. สงเสริมใหนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถคนควาขอมูลเพ่ิมเติมได
จากระบบหองสมุดอัตโนมัติ และระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยผานระบบ 
Intranet/Internet ไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

๓. เพ่ิมความเร็วในการเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือการใหบริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

๔. สงเสริมใหมีการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหวางมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

๑. จํานวนงบประมาณท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒. จํานวนหนังสือ และวารสารอิเล็กทรอนิกสท่ีมีใหบริการ 
๓. จํานวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีใหบริการ 
๔. จํานวนผูรับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ : เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการของมหาวิทยาลัยดวยระบบฐานขอมูลและ 
    ระบบสารสนเทศ 
 
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร   

๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใหบริการของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจใหเปนมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการทํางานของ
หนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย 

 
กลยุทธ 

๑. พัฒนามาตรฐานของระบบฐานขอมูลกลางท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลทุกระบบเขาดวยกัน 
๒. พัฒนาซอฟตแวรเพ่ือการใหบริการ และสงเสริมการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการใหบริการ

ขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหประชาชนและชุมชนไดรับขอมูลขาวสารอยางสะดวก 
รวดเร็ว 

๓. พัฒนาระบบฐานขอมูล (Data Base) เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สรางฐานขอมูล เพ่ือ
การบริหารจัดการในระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย 

๔. จัดใหมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผูดูแลระบบ ใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช
เครื่องมือการพัฒนาดาน ICT รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมี
ความชํานาญในการบริหารจัดการและการใหบริการขอมูลสารสนเทศ 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

๑. จํานวนระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงเขาดวยกัน 
๒. จํานวนฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีมีใหบริการ 
๓. จํานวนอุปกรณขยายเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ : สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสูสังคม 
 
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร   

๑. สรางความรวมมือในการบริการวิชาการ และตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 
 
กลยุทธ 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริการวิชาการแกสังคมท้ัง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

๒. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริการและเผยแพรความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามความตองการของสังคม 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

๑. รอยละของชุมชนท่ีเขารวมโครงการบริการวิชาการอยางตอเนื่องดานทรัพยากรสารสนเทศ 
๒. รอยละของชุมชนท่ีเขารวมโครงการบริการวิชาการอยางตอเนื่องดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบริการสําหรับชุมชนดานทรัพยากรสารสนเทศ 
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๔. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีใหบริการสําหรับชุมชนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ : เปนศูนยฝกอบรมดานทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 

 นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไป 
 
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร  

๑. มีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีตอบสนองความตองการของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนบุคคลภายนอกท้ังในระดับชุมชนและระดับประเทศ อยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

๒. มีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีตอบสนองตอความตองการของบุคคลท่ัวไป ในรูปแบบของการแสวงหา
รายได 

 
กลยุทธ 

๑. พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
และการวิจัยใหแกนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

๒. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและโครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองของหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือนําไปสูการแสวงหารายได 

๓. พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมและโครงการบริการวิชาการท่ีมีความหลากหลาย โดยนําความรู
ความสามารถของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองกับแนวโนมของเทคโนโลยีในปจจุบัน 
และในอนาคต เพ่ือนําไปสูการแสวงหารายได 

๔. สงเสริมใหมีหลักสูตรการฝกอบรมและโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับหนวยงานชั้นนํา
ของประเทศ 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

๑. จํานวนหลักสูตรท่ีจัดอบรมใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไปดานทรัพยากร
สารสนเทศ 

๒. จํานวนหลักสูตรท่ีจัดอบรมใหนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลท่ัวไปดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๓. ความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรมดานทรัพยากรสารสนเทศและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๗ : มีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีไดมาตรฐาน 
 
เปาประสงคหลักเชิงยุทธศาสตร   

๑. มีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีเปนระบบไดรับรองมาตรฐานสากล  
 
กลยุทธ 

๑. ดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาแผน 
- มีคณะทํางานจัดทําหรือทบทวนแผนกลยุทธ 
- มีการถายทอดแผนกลยุทธภายในองคกร 
- มีคณะทํางานแปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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- มีการถายทอดแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
- ติดตามการดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําป  

๒. ดําเนินการตามระบบกลไกทางการเงินและงบประมาณ 
- มีคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน 
- นําเสนอแผนกลยุทธทางการเงินแกผูบริหาร และคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการฯ 
- มีหนวยตรวจสอบการใชจายงบประมาณท้ังจากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก 

๓. ผูบริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
           - มีการบริหารจัดการองคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและระบบมาตรฐานสากล 

๔. ดําเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง  
- มีคณะทํางานจัดทําแผนความเสี่ยง 
- ระบุและประเมินความเสี่ยง ๔ ดาน 
- ตรวจติดตามและประเมินความเสี่ยง 

 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

๑. ความพึงพอใจของผูใชบริการในสวนสํานักงาน ศูนยวิทยบริการ และศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

๒. ความพึงพอใจของบุคลากรตอผูบริหาร 
๓. การดําเนินงานตามแผนโครงการกิจกรรม 
๔. รอยละการดําเนินการเบิกจายงบประมาณ 
๕. ผานการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 

 
สถานภาพการใชระบบสารสนเทศ 

ในปจจุบันมหาวิทยาลันราชภัฏนครสวรรคไดมีการพัฒนาและใชงานระบบสารสนเทศมาเปนระยะเวลา
กวา ๑๐ ป โดยมีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
หนวยงานกลางในการพัฒนาระบบงาน และดูแล บํารุงรักษาระบบ ซ่ึงจากสถานภาพปจจุบัน ระบบสารสนเทศถือ
วามีความจําเปนอยางยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไมวาจะในเรื่องการบริหารจัดการหรือการเรียนการสอน จึงมี
ความจําเปนท่ีตองพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในปจจุบัน และ
รองรับการขยายตัวของการศึกษา  โดยมีเปาหมายท่ีจะมุงเนนการพัฒนาเขาสูการเปน e-University โดยเฉพาะได
มีการเพ่ิมขีดความสามารถในความรวมมือการใชงานซอฟตแวรลิขสิทธิ์ ท้ังจาก Microsoft และโครงการ Google 
Apps for Education  
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สถานภาพปจจุบัน ปญหา อุปสรรค และขอจํากัด 

ในปจจุบัน มหาวิทยาลัยฯไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยงาน ท้ังงานบริการวิชาการ และงาน
บริหาร โดยมีระบบสารสนเทศท่ีไดดําเนินการไปแลว และบางระบบกําลังปรับปรุงใหทันสมัยยิ่งข้ึน และ
สอดคลองกับนโยบายตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑ ทางสํานักวิทยบริการฯ ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีและ
การสื่อสารของมหาวิทยาลัย จําเปนตองปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมีระบบสารสนเทศ ท่ีสําคัญ ไดแก    

- ระบบทะเบียนนักศึกษา 
- ระบบลงทะเบียนและรับชําระเงินลงทะเบียน 

- ระบบบริหารงานบคุลากร 

- ระบบบัญชีเงินเดือน 

- ระบบบริหารงบประมาณ 

- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ประกอบดวย e-Office, e-Meeting, e-Schedule 
เปนตน 

- ระบบฐานขอมูลอุดมศึกษา 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดานคอมพิวเตอร 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (NSRU-MIS และ NSRU-QA)  
- ระบบการใหบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

- ระบบการแจงปญหาการใชงานสารสนเทศออนไลน (Help Desk) 

- การปรับปรุงเว็บไซตมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายใน  

- ระบบสารสนเทศ ERP 

- ระบบบัญชี ๓ มิติ 
 

การดําเนินงานท่ีผานมา มีปญหาและอุปสรรคตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ แยกเปนรายละเอียดได ดังนี้ 
 ๑. ปจจุบันมหาวิทยาลัยฯไดใชระบบคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนงานบริหาร เชน ระบบงานทะเบียน
นักศึกษา ระบบงานคลังและงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคลากร เปนตน และระบบงานท่ีใชอยูในปจจุบัน 
เปนการใชฐานขอมูลท่ีแยกสวนจากกัน ขาดการเชื่อมโยงในการใชงาน จึงทําใหไมเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารฐานขอมูล และฐานขอมูลท่ีจัดเก็บยังไมสามารถนํามาใชงานเพ่ือการจัดการของทุกหนวยงานอยางท่ัวถึง
ในมหาวิทยาลัยฯ 
 ๒. ขาดบุคลากรท่ีชํานาญการในการพัฒนาระบบงาน การพัฒนาระบบงานเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เปนงานท่ีคอนขางจะซับซอน และจะตองมีการวางแผนเพ่ือวิเคราะหและออกแบบอยาง
สมบูรณ เพ่ือรองรับการใชงานในอนาคต จึงจําเปนท่ีจะตองใชบุคลากรท่ีมีความชํานาญการและตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคลากรทุกฝายและทุกระดับ   
 ๓. ขาดระบบคอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะสูง เพ่ือรองรับการจัดเก็บฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัย 
(Data Center) เนื่องจากปจจุบันมหาวิทยาลัยฯ เปนสถาบันอุดมศึกษาระดับกลางท่ีมีจํานวนนักศึกษา 
บุคลากร และปริมาณงานมาก ขอมูลท่ีจะจัดเก็บเปนฐานขอมูลเพ่ือการใชงานรวมกันจึงมีจํานวนมากและ
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง   
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 ๔. ระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอยางเต็มท่ี
จะตองอาศัยระบบเครือขายท่ีสมบูรณ ท่ีผานมามหาวิทยาลัยฯ ไดอนุมัติ เงินรายได เพ่ือสนับสนุนโครงการการ
ปรับโครงสรางพ้ืนฐานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และไดดําเนินการตอเนื่องมาตั้งแตป ๒๕๔๕ และเนื่องจาก
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงมีความจําเปนท่ีตองพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง อีกท้ังการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยในสวนการศึกษายานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค ทําใหตองมีการวางแผนงานใหครอบคลุม และจัดสรรงบประมาณการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอีกจํานวนมาก 
 
ความตองการระบบสารสนเทศ 
๑. ความตองการสารสนเทศในระดับปฏิบัติงาน 
 เพ่ือใหการบริการจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ สมควรมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ท้ังในสวนท่ีตองดําเนินการปรับปรุงและจัดทําใหม แยกตามกลุมการใชงานโดยมีรายละเอียด 
ตามตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี ๑ สรุประบบงานสารสนเทศท่ีตองปรับปรุงและจัดทําใหม แยกตามกลุมระบบสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาและวิชาการ 
ลําดับ ระบบเดิมท่ีตองปรับปรุง ลําดับ ระบบใหม 

๑ ระบบเรียนออนไลน e-Learning ๑ ระบบลงทะเบียนอุปกรณเครือขายไรสาย 
  ๒ บริการสอบถามขอมูลดวย Chat Bot 
  ๓ ระบบPersonal web site สําหรับอาจารยและ

บุคลากร 
 
 จากตารางขางตน สรุปไดวามีระบบงานในกลุมระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิชาการ ท่ีตอง
ดําเนินการปรับปรงุ จํานวน ๑ ระบบ และตองจัดทําใหมอีก ๓ ระบบ รวมท้ังสิ้น ๔ ระบบ  
 
ตารางท่ี ๒ สรุประบบงานสารสนเทศท่ีตองปรับปรุงและจัดทําใหม แยกตามกลุมระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 
ลําดับ ระบบเดิมท่ีตองปรับปรุง ลําดับ ระบบใหม 

๑ ระบบจองชุดครุยสําหรับบัณฑิต ๑ ระบบติดตามการขอผลงานวิชาการ 
๒ ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ   
๓ ระบบรายงานตัวบัณฑิต   
๔ ระบบบริการวิชาการ   
๕ ระบบงานวิจัย   
๖ ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส   
๗ ระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี   
๘ เว็บไซตการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนิน

กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษา" ครั้งท่ี 37 

  

๙   Application WUNCA37   
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จากตางรางขางตน สรุปไดวามีระบบงานในกลุมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ท่ีตองดําเนินการปรับปรุง 
จํานวน ๙ ระบบ และตองจัดทําใหมอีก ๑ ระบบ รวมท้ังสิ้น ๑๐ ระบบ สําหรับระบบงานดานฐานขอมูลการ
วิจัย ระบบบริการวิชาการ จะเปนสวนหนึ่งของระบบ NSRU-MIS 
 
สรุป          กลุมระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิชาการ  มีจํานวน ๔ ระบบ 
          กลุมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร         มีจํานวน ๑๐ ระบบ 
                                        รวมท้ังส้ิน   ๑๔ ระบบ 
 
 
๒. ความตองการของผูบริหารระดับสูง 
 ในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในระดับปฏิบัติงานซ่ึงใชระบบฐานขอมูลแบบรวมศูนยนอกจากจะ
ใหขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานแลว ยังมีการออกแบบใหมีการทํารายงานสรุปในระบบงานแตละระบบ เพ่ือให
ผูบริหารสามารถเรียกใชขอมูลท่ีจําเปนในการวางแผนและตัดสินใจ โดยออกแบบใหงานสวนนี้เปนงานท่ีมีการ
เชื่อมตอกับฐานขอมูลระบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงจะชวยทําใหการบริหารและการจัดการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯเปนไปไดงายข้ึน ขอมูลสรุปสําหรับงานบริหารดังกลาวนี้เปนขอมูลเบื้องตนท่ี
เพียงพอสําหรับใหผูบริหารในระดับตาง ๆ ใชประกอบการวางแผนและตัดสินใจในระยะแรก เม่ือระบบงาน
ทํางานไดโดยสมบูรณแลวจึงจะเริ่มมีการพัฒนาระบบ EIS (Executive Information System) สําหรับใชใน
การบริหารงานในระดับกลยุทธและนโยบายตอไป  
 
๓. ความตองการระบบเครือขายส่ือสารขอมูล 
 เพ่ือใหระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศสําหรับงานบริหาร ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร   และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ มีความ
จําเปนตองดําเนินการติดตั้งเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดใหศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เปนศูนยกลางในการตอเชื่อมเครือขายรวม สําหรับการเชื่อมตอระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
มีสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนศูนยกลางหลัก โดยมีศูนยกลางรวมเปนโครงขาย Main 
Backbone คือสํานักวิทยบริการ อาคาร ๑๕ และ อาคาร ๑๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร ๔ ศูนยวิทยาศาสตร อาคาร ๑๓ และสํานักงานอธิการบดี อาคาร ๑๔ และมีการเชื่อมโยงสัญญาณ
เครือขายดวยเสนใยแกวนําแสง (Fiber Optic Cable) ไปยังหนวยงานตาง ๆ เชน คณะครุศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ฯ 
เชื่อมตอระบบเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยฯกับเครือขาย UniNet ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยใชวงจรสื่อสาร Lease Line ความเร็ว ๑ Gbps และยังมีเสนทางสํารองกับบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ดวยความเร็ว ๓๐๐ Mbps 
 ปจจุบันไดเชื่อมโยงสัญญาณเครือขาย เพ่ือใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ไปยัง
ศูนยการศึกษายานมัทรี ผานวงจรสื่อสารความเร็วสูงโดยความรวมมือกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
 การใหบริการระบบเครือขายไรสาย (NSRU-Wifi) มีจุดติดตั้งกระจายไปตามอาคารตาง ๆ ท่ัว
มหาวิทยาลัย โดยมุงเนนการเขาถึงการเรียนการสอน การวิจัย ผานเครือขายไรสายภายในบริเวณอาคารของ
มหาวิทยาลัย ท้ังในสวนของเขตในเมือง และศูนยการศึกษายานมัทรี 
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๔.ความตองการระบบคอมพิวเตอร 
 การท่ีมหาวิทยาลัยฯกําลังมีการขยายตัวในปจจุบันทําใหอนาคตอันใกลนี้ มีความจําเปน และความ
เรงดวนในการปรับปรุงระบบงานในหลาย ๆ หนวยงาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และเพ่ือลดเวลาและคาใชจายในการดําเนินงาน ทุกหนวยงานมีความตองการดานสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานเปนอยางมาก และเพ่ือใหสนองตอบตอความตองการนี้ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทาง
มหาวิทยาลัยฯจึงมีนโยบายท่ีจะใหแตละหนวยงานจัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร เพ่ือการสื่อสาร จัดเก็บ และ
เชื่อมโยงขอมูลภายในมหาวิทยาลัยฯและศูนยการศึกษาภายนอก ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีประโยชนสูงสุด   
 ในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร และซอฟตแวรท่ีผานมานั้น หนวยงานตาง ๆ มักคํานึงถึงแตเฉพาะ
การใชงานของตัวเองเทานั้น ทําใหการใชงานขอมูลโดยหนวยงานอ่ืน ๆ ไมสะดวกเทาท่ีควร และอุปกรณท่ีมีก็
ไมสามารถรองรับการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึนจากภายนอกได ทางมหาวิทยาลัยฯจึงมีนโยบายท่ีจะใหจัดตั้ง ศูนย
ประมวลผลและจัดเก็บขอมูลระบบสารสนเทศข้ึนมา (Data Center) เพ่ือใหแนวทางการพัฒนาซอฟตแวรท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือใหสามารถใชขอมูลรวมกันไดโดยสะดวก ท้ังนี้ใหอยูในความ
รับผิดชอบของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จากแนวทางดังกลาว ทําใหสามารถแบงกลุมระบบคอมพิวเตอรท่ีตองจัดหา เพ่ือรองรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯไดออกเปน ๓ กลุม คือ 
 ๑. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก ของระบบ Data Center (Database Server) และระบบงาน
อินเทอรเน็ต เพ่ือเปนศูนยรวมในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลของระบบตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 
 ๒. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายยอย สําหรับจัดเก็บและประมวลผลขอมูลของระบบเล็ก ๆ ท่ีเปนความ
ตองการเฉพาะของบางหนวยงาน และบางระบบ ท่ีจําเปนตองแยกออกจากเครื่องคอมพิวเตอรแมขายหลัก เพ่ือ
ความปลอดภัย หรือเหตุผลอ่ืนตามความเหมาะสม 
 ๓. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายและอุปกรณตอพวง สําหรับการใชงานของนักศึกษา และตามหนวยงาน
ตางๆ  
 
๕. ความตองการระบบเครือขายส่ือสารขอมูล 
     จากความตองการดานระบบสารสนเทศ และความตองการระบบคอมพิวเตอรดังท่ีกลาวมา ทําใหมีความ
จําเปนท่ีจะตองนําเครื่องคอมพิวเตอร เชื่อมตอเขากับระบบเครือขายของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือใหบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯสามารถใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลจากระบบสารสนเทศ และอินเทอรเน็ต ตลอดจนการ
ใชทรัพยากรสารสนเทศตาง ๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เปนผลใหเกิดความตองการทางดานเครือขายท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ 

     ๑. การขยายขอบเขตการบริการเครือขาย 
     ๒. การปรับปรุงและขยายอุปกรณเครือขาย 
     ๓. การบริหารและการจัดการเครือขาย 
     ๔. การใหบริการเครือขายแบบไรสายใหคลอบคลุมตามความตองการ 

   
๖. ความตองการพัฒนาบุคลากร 
 ในการใชงานและดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ี
มีความรูความสามารถและเขาใจกระบวนการทํางานของระบบตาง ๆ และอาจทําใหบุคลากรเดิมตองเปลี่ยนวิธี
และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ดังนั้นบุคลากรจําเปนตองผานกระบวนการฝกอบรมใหเรียนรูและเขาใจระบบ
สารสนเทศท่ีถูกพัฒนาข้ึน เพ่ือท่ีจะทําการดูแล และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 มุงเนนใหความสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบการจัดการดานทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษา รวมท้ังระบบสารสนเทศอ่ืนท่ีจําเปนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยฯในชวงปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยมี
ระบบสารสนเทศ ท่ีสําคัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังตารางท่ี ๑ และตารางท่ี ๒ และกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ อยางนอยรอยละ ๘๐ 
เปอรเซ็นตของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเปนไปตามแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ท่ีกําหนดไว 

ตารางท่ี ๑ แสดงแผนดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุมระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและวิชาการ 
ปงบประมาณ       ระบบสารสนเทศ   หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง 

๒๕๖๑ 
 

 

ระบบเรียนออนไลน e-Learning สํานักวิทยบริการฯ 
ระบบลงทะเบียนอุปกรณเครือขายไรสาย สํานักวิทยบริการฯ 
บริการสอบถามขอมูลดวย Chat Bot สํานักวิทยบริการฯ 
ระบบPersonal web site สําหรับอาจารยและ
บุคลากร 

สํานักวิทยบริการฯ 

 
ตารางท่ี ๒ แสดงแผนดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุมระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
ปงบประมาณ ระบบสารสนเทศ    หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยตรง 

๒๕๖๑ 

ระบบจองชุดครุยสําหรับบัณฑิต สํานักวิทยบริการฯ,กองพัฒนานักศึกษา 
ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ สํานักวิทยบริการฯ,กลุมงานยานพาหนะ 
ระบบรายงานตัวบัณฑิต สํานักวิทยบริการฯ,กองพัฒนานักศึกษา 
ระบบบริการวิชาการ สํานักวิทยบริการฯ,สถาบันวิจัย 
ระบบงานวิจัย สํานักวิทยบริการฯ 
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส สํานักวิทยบริการฯ 
ระบบติดตามการขอผลงานวิชาการ สํานักวิทยบริการฯ ,สภาวิชาการ 
ระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี สํานักวิทยบริการฯ,กลุมงานการคลัง 
เว็บไซตการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดําเนิน
กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเ พ่ือ
พัฒนาการศึกษา" ครั้งท่ี 37 

สํานักวิทยบริการฯ 

Application WUNCA37 สํานักวิทยบริการฯ 
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ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 

ลําดับท่ี ชื่อระบบ สถานะ ระยะเวลาดําเนินงาน 
ต.ค. – ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. เม.ย. - มิ.ย. ก.ค. - ก.ย. 

๑.  ระบบติดตามการขอผลงานวิชาการ พัฒนาใหม     

๒.  ร ะ บ บ Personal web site สํ า ห รั บ
อาจารยและบุคลากร 

พัฒนาใหม     

๓.  ระบบลงทะเบียนอุปกรณเครือขายไร
สาย 

พัฒนาใหม     

๔.  บริการสอบถามขอมูลดวย Chat Bot ปรับปรุง     

๕.  ระบบบริการวิชาการ ปรับปรุง     

๖.  ระบบงานวิจัย ปรับปรุง     

๗.  ระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ ปรับปรุง     

๘.  ระบบรายงานตัวบัณฑิต ปรับปรุง     

๙.  ระบบจองชุดครุยสําหรับบัณฑิต ปรับปรุง     

๑๐.  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ปรับปรุง     

๑๑.  ระบบเรียนออนไลน e-Learning พัฒนาใหม     

๑๒.  ระบบบริหารงบประมาณการเงินและ
บัญชี 

จัดซื้อ     

๑๓.  เว็บไซตการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การ
ดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา" ครั้ง
ท่ี 37 

พัฒนาใหม     

๑๔.  Application WUNCA37 พัฒนาใหม     
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