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แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 
บริบทองค์กร 

ประวัติความเป็นมา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 ตาม
โครงสร้างการบริหารงานใหม่เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย    ราชภฏันครสวรรค์ พ.ศ. 
2547 ซึ่งเป็นการรวมกันของ 2 ส านักเดิม คือ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงานย่อยดังนี้  

1. ศูนย์วิทยบริการ 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ส านักงานผู้อ านวยการปรัชญา 

ปรัชญา 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ปณิธาน 

 เป็นเลิศในการให้บริการด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Smart University 
 

วิสัยทัศน์ 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ Smart Service* 
 

* Smart Service หมายถึง การบริการที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง โดยเข้าถึงบริการได้หลายช่องทางที่
เหมาะสมและหลากหลาย และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการบริการที่สะดวกรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และลดความซ ้าซ้อน 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการภายในองค์กร 
2.  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย   

 3.  ยกระดับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.  ยกระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป 
 
อัตลักษณ์ 
 ใส่ใจบริการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์   

1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
5. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา บุคลากร ของ

มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
6. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 
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สถานภาพการใช้ระบบสารสนเทศ 
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 

10 ปี โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลาง
ในการพัฒนาระบบงาน ดูแล และบ ารุงรักษาระบบ ซึ่งจากสถานภาพปัจจุบัน ระบบสารสนเทศถือว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะในเรื่องการบริหารจัดการหรือการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวของ
การศึกษา  โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเข้าสู่การเป็น e-University โดยในปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับการศึกษาจาก Microsoft และความร่วมมือกับ Google ใน
โครงการ Google Apps for Education เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากร
และนักศึกษา และทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้มีการพัฒนาระบบงาน ต่าง ๆ เพ่ือช่วยอ านวย
ความสะดวกในการใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบุคลากรและนักศึกษา เช่น ระบบจัดการ NSRU Account 
ระบบขอใช้ยานพาหนะส าหรับฝ่ายยานพาหนะ เป็นต้น 

 

สถานภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงาน ทั้งงานบริการวิชาการ และงาน

บริหาร โดยมีระบบสารสนเทศท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว และบางระบบก าลังปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับนโยบายตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2558-2561 ทางส านักวิทยบริการฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัย จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ โดยมีระบบสารสนเทศ ที่ส าคัญ ได้แก่    

- ระบบทะเบียนนักศึกษา 
- ระบบลงทะเบียนและรับช าระเงินลงทะเบียน 
- ระบบบริหารงานบุคลากร 
- ระบบบัญชีเงินเดือน 
- ระบบบริหารงบประมาณ 
- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ประกอบด้วย e-Office, e-Meeting,       e-

Schedule เป็นต้น 
- ระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา 
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา (NSRU-MIS และ NSRU-QA)  
- ระบบการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
- ระบบการแจ้งปัญหาการใช้งานสารสนเทศออนไลน์ (Help Desk) 
- เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายใน  
- ระบบสารสนเทศ ERP 
- ระบบบญัชี 3 มิติ 
- ระบบสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
- ระบบขอใช้ยานพาหนะ 
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- ระบบบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) 
การด าเนินงานที่ผ่านมา มีปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ แยกเป็นรายละเอียดได้ 

ดังนี้ 
 1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนงานบริหาร เช่น ระบบงานทะเบียน
นักศึกษา ระบบงานคลังและงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคลากร เป็นต้น และระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็น
การใช้ฐานข้อมูลที่แยกส่วนจากกัน ขาดการเชื่อมโยงในการใช้งาน จึงท าให้ไม่เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
ฐานข้อมูล และฐานข้อมูลที่จัดเก็บยังไม่สามารถน ามาใช้งานเพ่ือการจัดการของทุกหน่วยงานอย่างทั่วถึงใน
มหาวิทยาลัยฯ 
 2. การปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ต้องการเครื่องมือ
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน 
รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล     ท าให้เกิดความต้องการระบบสารสนเทศที่สามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 3. จ านวนบุคลากรส าหรับการพัฒนาระบบงานไม่เพียงพอ การพัฒนาระบบงานเพื่อการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เป็นงานที่มีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก กระบวนการด าเนินการมีความซับซ้อน และจะต้องมีการ
วางแผนเพื่อวิเคราะห์และออกแบบอย่างสมบูรณ์ เพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มี
ความช านาญอย่างเพียงพอและต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร   ทุกฝ่ายและทุกระดับ   
 4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
จะต้องอาศัยระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์และมีเสถียรภาพ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติ เงินรายได้ เพ่ือ
สนับสนุนโครงการการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และได้ด าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความต้องการข้อมูลและ
เครือข่ายที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ อีกท้ัง
การขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยในส่วนการศึกษาย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ท าให้ต้องมีการ
วางแผนงานให้ครอบคลุม และจัดสรรงบประมาณการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีกจ านวน
มาก 
 
ความต้องการระบบสารสนเทศในปีงบประมาณ 2563 

ความต้องการสารสนเทศในระดบัปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การบริการจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สมควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งในส่วนที่ต้องด าเนินการปรับปรุงและจัดท าใหม่ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วย
ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบแยกตามลักษณะการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด ตาม
ตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 สรุประบบงานสารสนเทศที่พัฒนาใหม่  
 

ล าดับ ชื่อระบบ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
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1. ๑ คลังความรู้เพ่ือการแบ่งปัน  
(NSRU Knowledge Sharing ) 

1. เพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

2.  ระบบแจ้งซ่อมส าหรับฝ่าย
อาคารสถานที่และงานช่าง
ไฟฟ้า ประปา 

1. เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการแจ้ง การ
ปฎิบัติงานของบุคลากร และการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
2. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

3.  ระบบจองห้อง e-Booking 1. เพื่อจัดการข้อมูลการจองห้อง ที่สามารถ
รองรับการจัดการได้ทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย ได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อจัดการข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ส าหรับ
สร้างรายงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อจัดการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการ
จอง/ใช้ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4.  ระบบรวบรวมข้อมูลบุคลากร
เพ่ือส่ง สกอ. 

1. เพื่อให้บุคลากรที่ดูแลข้อมูลสามารถจัดการ
รูปแบบของข้อมูลบุคลากรในการส่งข้อมูลตามที่ 
สกอ. ต้องการ 

5.  ระบบแฟ้มสะสมงาน (e-
Portfolio System) 

1. เพื่อสามารถช่วยจัดการข้อมูลส่วนตัว  
2. ประวัติการท างาน  
3. จัดการแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรในงาน
ด้านต่าง ๆ อาทิเช่น งานวิชาการด้านการสอน 
งานพัฒนาวิชาการ 

6.  ระบบสร้างเอกสารออนไลน์ (e-
Document System) 

1. เพื่อสร้างเอกสารบันทึกข้อความบนเว็บไซต์ 
2. เพื่อส่งออกเอกสารที่สร้างน าไปปรับใช้ใน
ระบบสารสนเทศอ่ืนๆ 

7.  ระบบเก็บข้อมูลภาวะการมีงาน
ท า 

1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลภาวการณ์มีการท าของ
บัณฑิต ตามรูปแบบที่  สกอ. ก าหนด    
2. เพื่อส่งออกข้อมูลตามรูปแบบที่  สกอ. 
ก าหนด ในรูปแบบไฟล์ .cvs    

8.  เว็บไซต์กลุ่มงานนิติกร 1. เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานสามารถ
จัดการและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2. เพื่อให้มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 

3. เพื่อเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วในการค้นหา
เอกสาร 

9.  ระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ 1. เพื่อจัดการข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สามารถ
รองรับการจัดการได้ทั้งในระดับหน่วยงานและ
ระดับมหาวิทยาลัย ได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. เพื่อจัดการข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ส าหรับ
สร้างรายงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อจัดการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

10.  ระบบบันทึกรายการพัสดุ 
(จดหมาย) 

1. เพื่อจัดการข้อมูลพัสดุที่ประชาสัมพันธ์รับจาก
ไปรษณีไทย และการเข้ารับพัสดุของบุคลากรที่
หน่วยประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสร้างรายงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อจัดการข้อมูลและการแจ้งเตือนบุคคลากร 
เกี่ยวกับพัสดุที่จะต้องเข้ารับ รวมถึงประวัติการ
รับได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

11.  ระบบแบบสอบถามออนไลน์ 1. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสรุปข้อมูลการ
ตอบแบบสอบถาม เช่น การสรุปค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 
 
 
ตารางท่ี 2 สรุประบบงานสารสนเทศที่ต้องปรับปรุง 
 

ล าดั
บ 

ชื่อระบบ วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

1. ๑ ระบบ NSRU Core 1. เพ่ือให้มีความสามารถในการส่งการแจ้ง
เตือนให้กับผู้ใช้งาน 

2. เพื่อให้มีคู่มือการใช้งานส าหรับผู้พัฒนา
ระบบใช้อ้างอิงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2.  เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1. เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์และ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือสร้างการน าทางผู้ใช้ไปยังทรัพยากร
สารสนเทศอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

3. ๓ ระบบจัดการการอบรมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค ์

1. เพื่อให้ได้ระบบจัดการการอบรม ที่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ น าไปใช้งาน
ได้ 

4. ๔ เว็บไซต์หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1. เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานสามารถ
จัดการและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2. เพื่อให้มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 

5.  เว็บไซต์ตรวจสอบภายใน 1. เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานสามารถ
จัดการและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2. เพื่อให้มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 
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6.  เว็บไซต์กลุ่มงานแผนฯ 1. เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานสามารถ
จัดการและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

2. เพื่อให้มีรูปแบบเว็บไซต์ที่ทันสมัย 

7.  ระบบสอบประกันคุณภาพด้าน
คอมพิวเตอร์ 

1. เพื่อปรับปรุงระบบการสมัครสอบ 
2. เพ่ือปรับปรุงระบบการสอบให้มีความ
เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานในปัจจุบัน 

 
จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่ามีระบบงานในกลุ่มระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ต้องจัดท าใหม่ทั้งสิ้น 11 

ระบบ และต้องด าเนินการปรับปรุง จ านวน 7 ระบบ และ รวมทั้งหมด 18 ระบบ ส าหรับระบบงานด้านฐานข้อมูล
การวิจัย จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบ NSRU-MIS และเว็บไซต์คลังความรู้เพ่ือการแบ่งปัน  
 
สรุป           
ระบบที่ต้องด าเนินการพัฒนาใหม่ มีจ านวน                             11 ระบบ 
ระบบที่ต้องด าเนินการปรับปรุง มีจ านวน 7 ระบบ 
รวมทั้งสิ้น                           18 ระบบ 

 
 


