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แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 
บริบทองค์กร 

ประวัติความเป็นมา 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการจัดต้ังขึ้น เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2547 ตาม
โครงสร้างการบริหารงานใหม่เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยงานตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย    ราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2547 ซ่ึงเป็นการรวมกันของ 2 ส านักเดิม คือ ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงานย่อยดังนี้  

1. ศูนย์วิทยบริการ 
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3. ส านักงานผู้อ านวยการปรัชญา 

ปรัชญา 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

ปณิธาน 

 เป็นเลิศในการให้บริการด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Smart University 

 
วิสัยทัศน์ 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแบบ Smart Service* 
* Smart Service หมายถึง การบริการที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง โดยเข้าถึงบริการได้หลาย

ช่องทางที่เหมาะสมและหลากหลาย และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ด้วยระบบสารสนเทศที่ช่วยให้ผู้ใช้
ริการสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 
พันธกิจ 
 1. ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการภายในองค์กร  

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. ยกระดับการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
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อัตลักษณ์ 
 ใส่ใจบริการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   
 
ประเด็นยุทธศาสตร์   
 1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการสู่สังคม 
5. เป็นหน่วยงานฝึกกอบรมด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 

บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป 
6. มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ได้มาตรฐาน 
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สถานภาพการใช้ระบบสารสนเทศ 
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการพัฒนาและใช้งานระบบสารสนเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 

10 ปี โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลาง
ในการพัฒนาระบบงาน ดูแล และบ ารุงรักษาระบบ ซ่ึงจากสถานภาพปัจจุบัน ระบบสารสนเทศถือว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ไม่ว่าจะในเรื่องการบริหารจัดการหรือการเรียนการสอน จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวของ
การศึกษา  โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นการพัฒนาเข้าสู่การเป็น e-University โดยในปัจจุบันได้มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิส 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 โดยมีระบบสารสนเทศที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และบางระบบก าลังปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับนโยบายตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 
2558-2561 ทางส านักวิทยบริการฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของ
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) 
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- เว็บไซต์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายใน  

- ระบบสารสนเทศ ERP 

- ระบบบัญชี 3 มิติ 

- ระบบสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

- ระบบขอใช้ยานพาหนะ 
- 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
ที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ความสะดวกในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน 
รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล     ท าให้เกิดความต้องการระบบสารสนเทศที่สามารถ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 3. จ านวนบุคลากรส าหรับการพัฒนาระบบงานไม่เพียงพอ การพัฒนาระบบงานเพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ เป็นงานที่มีรายละเอียดเป็นจ านวนมาก กระบวนการด าเนินการมีความซับซ้อน และจะต้องมีการ
วางแผนเพ่ือวิเคราะห์และออกแบบอย่างสมบูรณ์ เพ่ือรองรับการใช้งานในอนาคต จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มี
ความช านาญอย่างเพียงพอและต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากร   ทุกฝ่ายและทุกระดับ   
 4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
จะต้องอาศัยระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์และมีเสถียรภาพ ซ่ึงที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติ เงินรายได้ เพ่ือ
สนับสนุนโครงการการปรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และได้ด าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา แต่เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความต้องการข้อมูลและ
เครือข่ายที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้ง
การขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยในส่วนการศึกษาย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ท าให้ต้องมี
การวางแผนงานให้ครอบคลุม และจัดสรรงบประมาณการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอีก
จ านวนมาก 
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ความต้องการระบบสารสนเทศในปีงบประมาณ 2564 

ความต้องการสารสนเทศในระดับปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ สมควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งในส่วนที่ต้องด าเนินการปรับปรุงและจัดท าใหม่ 
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วย
ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบแยกตามลักษณะการด าเนินงานโดยมีรายละเอียด ตาม
ตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาใหม่  

ล าดบั ชื่อระบบ วตัถุประสงค์ของการพฒันา / ผูเ้สนอให้พฒันา 

1. ๑ ระบบสร้างเอกสารออนไลน์ (e-
Document System) 

1. เพื่อสร้างเอกสารบนัทึกขอ้ความบนเวบ็ไซต์ 
2. เพื่อสง่ออกเอกสารท่ีสร้างน าไปปรับใชใ้นระบบสารสนเทศ
อ่ืนๆ 

2.  ระบบบุคลากร : ระบบแฟ้มสะสม
งาน (e-Portfolio System) 

1. เพื่อสามารถชว่ยจดัการข้อมลูส่วนตัว ไดด้ว้ยตนเอง 
2. ประวติัการท างาน  
3. จดัการแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรในงานดา้นตา่ง ๆ อาทิ
เชน่ งานวชิาการดา้นการสอน งานพฒันาวชิาการ 

3.  NSRU Log Service ระบบจดัเกบ็ขอ้มลูประวติัการประมวลผลกลาง ของระบบ
สารสนเทศตา่งๆ ภายในมหาวทิยาลยั 

4.  e-Member Service ระบบจดัการขอ้มลูสมาชิก เพื่อเป็น Service ให้บริการขอ้มลูเขา้
ใชร้ะบบสารสนเทศมหาวทิยาลยั 

5.  ระบบการติดตามการมอบหมาย
งาน 

ระบบท่ีใชใ้นการจดัการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และตรวจสอบ
สถานะการด าเนินงานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายได ้

6.  ระบบแสดงขอ้มลูงานวจิยั โดยใช ้
API ของ สถาบนัวจิยัแหง่ชาติ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา ขอความอนุเคราะห์พฒันาโปรแกรมใน
การเชื่อมโยงขอ้มลูกบัระบบ NRIIS 

7.  e-vehicle ระบบจดัการขอ้มลูยานพาหนะภายในมหาวิทยาลยั เพื่อขอรับ
สต๊ิกเกอร์ 

8.  เวบ็ไซต์ประชมุเครือขา่ยส านัก
วทิยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาคเหนือ 

พฒันาระบบข้ึนเพื่อรองรับการประชมุเครือขา่ยส านักวทิยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเหนือ ทั้งน้ีเวบ็ไซต์
ดงักลา่วยงัสามารถน าไปใชก้บัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัท่ีมกีารจัดงานประช ุมในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั  
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9.  เวบ็ไซต์สถาบนัวจิยัและพฒันา สามารถแสดงขอ้มลูขา่วสาร ระเบียบตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน 
สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูวิจยัได ้ และสามารถจดัการข้อมลู
ภายในเวบ็ไซต์ไดด้ว้ยตนเอง 

10.  เวบ็ไซต์กลุม่งานวเิทศสัมพนัธ์ สามารถแสดงขอ้มลูขา่วสาร และสามารถจดัการขอ้มลูภายใน
เวบ็ไซต์ไดด้ว้ยตนเอง 

 
ตารางท่ี 2 ระบบงานสารสนเทศท่ีต้องปรับปรุง 

ล าดั
บ 

ชื่อระบบ วตัถุประสงค์ของการปรับปรุง / ผูเ้สนอให้ปรับปรุง  

1. ๑ ระบบ NSRU Core 1. ปรับปรุงความสามารถของระบบให้มคีวามปลอดภยั
เพิ่มมากข้ึน 

2.  ระบบจองห้อง e-Booking 1. ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการจองห้องแบบ
ล าดบัคิว เพื่อตอบสนองการใชง้านห้องในลกัษณะราย
ช ัว่โมง 
2. ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการจดัการ
ผูรั้บผิดชอบของแตล่ะสถานท่ี 

3. ๓ ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ์ ระยะท่ี 2 1. เพิ่มความสามารถของระบบให้บนัทึกประวติัรายการ
โอน ยา้ย หรือรายการประวติัซอ่มแซมครุภณัฑ์ 

4. ๔ เวบ็ไซต์ส านักวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ* 

เพิ่มความสามารถในการจดัการเบ้ืองหลงั (backend) เพื่อ
ความสะดวกในการเปล่ียนแปลงขอ้มูลบนหน้าเว็บไซต์  

5.  e-Meeting ปรับปรุงชดุค าส่ังให้เหมาะสมกบัรูปแบบการใชง้านของ
มหาวทิยาลยัฯ ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวกในการแกไ้ขระบบ
ตอ่ไปในภายภาคหน้า 

6.  เวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั ฯ ปรับการแสดงผลมุง่เน้นการแสดงผลท่ีเหมาะสมกบั
อุปกรณ์พกพา 

 
สรุปจ านวนระบบท่ีพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง 
ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาใหม่ จ านวน 10 ระบบ 
ระบบงานสารสนเทศที่ต้องปรับปรุง จ านวน 6 ระบบ 
รวม จ านวน 16 ระบบ 
 
 
ค่าเป้าหมายของแผน : ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผน  ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซนต์ 
จ านวนระบบงานสารสนเทศที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง จ านวน 16 ระบบ 
ต้องด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบอย่างน้อย 16 * ( 80/100) = 12.8 13 ระบบ 
 

ความต้องการสารสนเทศในระดับปฏิบัติงาน ( ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 ) 

เนื่องจากความต้องการระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้การ
ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเดิมนั้นมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เหมาะสมและทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยปรับเปลี่ยนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ระบบงานสารสนเทศท่ีพัฒนาใหม ่

ล าดบั ชื่อระบบ วตัถุประสงค์ของการพฒันา / ผูเ้สนอให้พฒันา 
1. ๑ ระบบสร้างเอกสารออนไลน์ (e-

Document System) 
1. เพื่อสร้างเอกสารบนัทึกขอ้ความบนเวบ็ไซต์ 
2. เพื่อสง่ออกเอกสารท่ีสร้างน าไปปรับใชใ้นระบบสารสนเทศ
อ่ืนๆ 

2.  ระบบบุคลากร : ระบบแฟ้มสะสม
งาน (e-Portfolio System) 

 จดัการแฟ้มสะสมผลงานของบุคลากรในงานดา้นตา่ง ๆ อาทิ
เชน่ งานวชิาการดา้นการสอน งานพฒันาวชิาการ 

3.  ระบบแสดงขอ้มลูงานวจิยั โดยใช ้
API ของ สถาบนัวจิยัแหง่ชาติ 

สถาบนัวจิยัและพฒันา ขอความอนุเคราะห์พฒันาโปรแกรมใน
การเชื่อมโยงขอ้มลูกบัระบบ NRIIS 

4.  e-vehicle ระบบจดัการขอ้มลูยานพาหนะภายในมหาวิทยาลยั เพื่อขอรับ
สต๊ิกเกอร์ 

5.  เวบ็ไซต์ประชมุเครือขา่ยส านักวิทยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาคเหนือ 

พฒันาระบบข้ึนเพื่อรองรับการประชมุเครือขา่ยส านักวทิยา
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเหนือ ทั้งน้ีเวบ็ไซต์
ดงักลา่วยงัสามารถน าไปใชก้บัหนว่ยงานอ่ืน ๆ ภายใน
มหาวทิยาลยัท่ีมกีารจัดงานประช ุมในรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั  

6.  เวบ็ไซต์สถาบนัวจิยัและพฒันา สามารถแสดงขอ้มลูขา่วสาร ระเบียบตา่ง ๆ ของหนว่ยงาน 
สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูวิจยัได ้ และสามารถจดัการข้อมลู
ภายในเวบ็ไซต์ไดด้ว้ยตนเอง 

7.  เวบ็ไซต์กลุม่งานวเิทศสัมพนัธ์ สามารถแสดงขอ้มลูขา่วสาร และสามารถจดัการขอ้มลูภายใน
เวบ็ไซต์ไดด้ว้ยตนเอง 

 
 
ตารางท่ี 2 ระบบงานสารสนเทศท่ีต้องปรับปรุง 
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ล าดั
บ 

ชื่อระบบ วตัถุประสงค์ของการปรับปรุง / ผูเ้สนอให้ปรับปรุง  

1. ๑ ระบบ NSRU Core 1. ปรับปรุงความสามารถของระบบให้มคีวามปลอดภยั
เพิ่มมากข้ึน 

2. ๓ ระบบจดัการวสัดุ ครุภณัฑ์ ระยะท่ี 2 1. เพิ่มความสามารถของระบบให้บนัทึกประวติัรายการ
โอน ยา้ย หรือรายการประวติัซอ่มแซมครุภณัฑ์ 

3.  เวบ็ไซต์มหาวทิยาลยั ฯ ปรับการแสดงผลมุง่เน้นการแสดงผลท่ีเหมาะสมกบั
อุปกรณ์พกพา 

 
ตารางท่ี 3 ระบบงานสารสนเทศท่ีเพ่ิมขึ้น 

ล าดั
บ 

ชื่อระบบ วตัถุประสงค์ของการปรับปรุง / ผูเ้สนอให้ปรับปรุง  

1. ๑ ระบบบริหารเงินเดือน NSRU e-
Payroll 

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลเงินเดือนของ
ตนเอง รวมทั้งยงัเพิ่มความปลอดภยัในการเขา้ถึงข้อมลู
เงินเดือนของบุคคลอ่ืน โดยในปีงบประมาณ 2564 จะเน้น
ไปท่ีกลุม่ของบุคลากรประเภทข้าราชการ ทั้งน้ีเมือ่เร่ิมใช ้
งานในสว่นของขา้ราชการแลว้มผีลตอบรับดี จึงมขีอ้เสนอ
ให้ด าเนินการพฒันาระบบในสว่นของบุคลากรท่ีไมไ่ด้
เป็นขา้ราชการเพิ่มข้ึน 

2. ๓ ระบบจดัการงานวจิยั เพื่อแกปั้ญหาการกรอกขอ้มลูการด าเนินการท าวจิัยหลาย
แหลง่ ไดแ้ก ่การกรอกขอ้มลูของวจิยัแหง่ชาติ และการ
กรอกขอ้มลูในระบบ NSRU MIS โดยผูว้จิยัสามารถกรอก
จากแหลง่ใดกไ็ด ้ ระบบจะด าเนินการดึงขอ้มลูมาไวใ้น
ระบบดงักลา่ว ท าให้กรอกขอ้มลูเพียงคร้ังเดียว ลดความ
ยุง่ยาก ซ ้าซอ้นของการท างานของผูว้จิัย 

3.  เวบ็ไซต์กลุม่งานการเจา้หน้าท่ี สามารถแสดงขอ้มลูขา่วสาร และสามารถจดัการขอ้มลู
ภายในเวบ็ไซต์ไดด้ว้ยตนเอง โดยทางกลุม่งานการ
เจา้หน้าท่ี ไดข้อความอนุเคราะห์ในการจัดท าเวบ็ไซตืของ
หนว่ยงาน 

4. ร

ะ 

ระบบลงทะเบียนขอรับสิทธ์ิการใช ้
งานอืนเทอร์เน็ตส าหรับนักศึกษาใหม ่
(e-Account) 

ปรับรูปแบบการบนัทึกข้อมลูให้เหมาะสมกบัการใชง้าน
ในปัจจุบนัและเอกสารยืนยนัการลงทะเบียน รวมทั้งแกไ้ข
ปัญหาการใชง้านตา่ง ๆ เชน่ การสง่เอกสารยืนยนัผา่น
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ชอ่งทางอีเมลล์ เป็นตน้ 
5.  ระบบแจง้เตือนพสัดุ EMS 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
ปรับปรุงการคน้หาเลขพสัดุส าหรับเจา้ท่ีผู ้ดูแลระบบ และ
การแกไ้ขขอ้มลูผูรั้บในหน้าแสดงรายการพศัดุ 

6.  ระบบลงชื่อปฏิบติังานออนไลน์ (work 
at home) 

ปรับปรุงการแสดงรายละเอียดผูล้งชื่อผา่นระบบส าหรับ
ผูบ้ริหารของแตล่ะหนว่ยงาน รวมทั้งปรับปรุงระบบ
เพื่อให้สามารถใชง้านไดทุ้กหนว่ยงาน และแยกสิทธ์ิการ
ใชง้านในระดบัหนว่ยงาน 

7.  ระบบลงทะเบียนแสดงความประสงค์
ในการรับวคัซีนเพื่อป้องกนัโคโรนา่
ไวรัส-2019  (NSRU VACCINE) 

ระบบเรง่ดว่นเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัลงทะเบียนเพื่อแสดงความประสงค์ในการรับ
วคัซีนเพื่อป้องกนัโคโรนา่ไวรัส-2019   

 
เนื่องจากระบบงานสารสนเทศที่เพ่ิมใหม่ที่ต้องพัฒนานั้นเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ ท าให้ต้องใช้ระยะเวลา

ในการด าเนินการนานตามไปด้วย ทั้งนี้จ าเป็นจะต้องเลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศบางส่วนออกไปยัง
ปีงบประมาณ 2565 หรือหากด าเนินการพัฒนาระบบตามแผนแล้วเสร็จจึงจะน ากลับมาพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4 ระบบงานสารสนเทศท่ีถูกตัดออกในปีงบประมาณ 2564 

ล าดั
บ 

ชื่อระบบ วตัถุประสงค์ของการปรับปรุง / ผูเ้สนอให้ปรับปรุง 

1. 1

. 

NSRU Log Service ระบบจัดเกบ็ขอ้มูลประวตักิารประมวลผลกลาง ของระบบ
สารสนเทศตา่งๆ ภายในมหาวทิยาลยั 

2. 2

. 

e-Member Service ระบบจัดการขอ้มูลสมาชกิ เพื่อเป็น Service ให้บริการขอ้มูลเขา้
ใชร้ะบบสารสนเทศมหาวทิยาลยั 

3. 3

. 

ระบบการตดิตามการมอบหมายงาน ระบบทีใ่ชใ้นการจัดการงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และตรวจสอบ
สถานะการด าเนินงานของผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายได ้

4.  ระบบจองห้อง e-Booking  

 
1. ปรบัปรุงระบบให้สามารถรองรบัการจองห้องแบบล าดับคิว เพื่อ
ตอบสนองการใชง้านห้องในลกัษณะรายช ัว่โมง 
2. ปรบัปรุงระบบให้สามารถรองรบัการจัดการผูร้ับผิดชอบของแต่
ละสถานที ่

5.  เวบ็ไซตส์ านักวทิยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ*  

เพิ่มความสามารถในการจัดการเบือ้งหลงั (backend) เพื่อความ
สะดวกในการเปล่ียนแปลงขอ้มูลบนหน้าเวบ็ไซต ์

6.  e-Meeting ปรับปรุงชดุค าส่ังให้เหมาะสมกบัรูปแบบการใชง้านของ
มหาวทิยาลยัฯ ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวกในการแกไ้ขระบบ
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ตอ่ไปในภายภาคหน้า 
 
สรุปจ านวนระบบท่ีพัฒนาใหม่หรือปรับปรุง 
ระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาใหม่ จ านวน 7 ระบบ 
ระบบงานสารสนเทศที่ต้องปรับปรุง จ านวน 3 ระบบ 
ระบบงานสารสนเทศที่เพ่ิมขึ้น จ านวน 7 ระบบ 
รวม จ านวน 17 ระบบ 
 
ค่าเป้าหมายของแผน : ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผน  ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซนต์ 
จ านวนระบบงานสารสนเทศที่ต้องพัฒนาหรือปรับปรุง จ านวน 17 ระบบ 
ต้องด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบอย่างน้อย 17 * ( 80/100) = 13.6 14 ระบบ 
 


