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แผนยุทธศาสตร์ 
สํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
 

 
เพื่อให้การปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  และการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ประจาํปีการศึกษา   ๒๕๕๕  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  และสามารถบรรลุแผนตาม
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของสํานักฯ  และถือเป็นแนวปฏิบติัของบุคลากรในหน่วยงาน  สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงกาํหนดแผนยทุธศาสตร์โดยมีสาระสาํคญั   ดงัน้ี 
 
 
 
 
 

เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ในการพฒันาทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั  เพื่อการ
พฒันามหาวิทยาลยั และบริการชุมชน 

 

 
 
 
 

ปรัชญา 

วสัิยทศัน์ 

 
ส่งเสริมศกัยภาพของมหาวิทยาลยัใหเ้ขม้แขง็  พฒันาทรัพยากรใหล้ํ้าหนา้  สนบัสนุนบุคลากรใหล้ํ้า

สมัย   นําไอทีให้ลํ้ า เวลา   มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ   และมุ่งเน้นสู่ระบบ
มาตรฐานสากล 
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๑. พฒันาศกัยภาพดา้นงานบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ 
นกัศึกษา  บุคลากร  และชุมชน 
  ๒.  พฒันาระบบสารสนเทศ  เพื่อดาํเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลยัฯ 
  ๓.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้ครอบคลุมทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลยัฯ 
  ๔. ใหบ้ริการวิชาการดา้นทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศแก่สงัคม  
  ๕. ใหบ้ริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายแก่หน่วยงานและผูใ้ชบ้ริการของมหาวิทยาลยัฯ 
  ๖. ส่งเสริมสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตส่ือการเรียนการสอน
ออนไลน์ 
  ๗. ส่งเสริมสนับสนุนการประกนัคุณภาพของนักศึกษาดา้นความรู้ความสามารถเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ 
 

  
 
 
 

พนัธกจิ 

ค่านิยม 

๑. สร้างความเป็นเลิศดา้นบริการ  
๒.  เนน้คุณภาพทุกกระบวนงาน 
๓. ทาํงานเป็นทีม  
๔. ใชห้ลกัธรรมาภิบาล  
๕. ประยกุตใ์ชไ้อซีทีอยา่งเหมาะสม  
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๑. เป็นศูนยก์ลางในการจดัหา  จดัเกบ็  รวบรวม  บาํรุงรักษาและใหบ้ริการทรัพยากร 
สารสนเทศทุกรูปแบบโดยนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการท่ีเป็นระบบและช่วยใน
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ๒. เป็นศูนยก์ลางการศึกษา  คน้ควา้  วิจยั  และพฒันาดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๓.  เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้  บริการวชิาการดา้นระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี

สารสนเทศแก่นกัศึกษา  คณาจารย ์ บุคลากร  ในมหาวิทยาลยัฯ และประชาชนในทอ้งถ่ิน 
๔.  เป็นศูนยก์ลางในการถ่ายทอดวิชาการ  ความรู้  และเทคโนโลยขีองมหาวิทยาลยัฯ เพื่อ 

พฒันาทอ้งถ่ินและสงัคม 
  ๕.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การนาํส่ือคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลดา้น
ศิลปวฒันธรรมประเพณี  และขอ้มูลทอ้งถ่ิน  เพื่อส่งเสริมการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมประเพณีใหสื้บต่อไป 
  ๖.  การจดัองคก์รแห่งการเรียนรู้ และการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 

๑. เป็นศูนยร์วมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา อาจารย ์ บุคลากร 
ในมหาวิทยาลยัและประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 เป็นศูนยก์ลางการศึกษา คน้ควา้ วิจยั และแหล่งการเรียนรู้ดา้นสารสนเทศ   ระบบ ๒.
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา รวมถึงการใหบ้ริการดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีทนัสมยัไดค้รอบคลุม ครบถว้น และมีคุณภาพ 

๓. พฒันาความรู้ความสามารถดา้นวิชาการและคอมพิวเตอร์ใหมี้มาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
๔. เพิ่มศกัยภาพในการถ่ายทอดวิชาการความรู้และพฒันาดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม   

และทนัสมยั 
๕. จดัหา  จดัเกบ็  รวบรวมฐานขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  ประเพณีและขอ้มูลทอ้งถ่ิน 

ของจงัหวดันครสวรรค ์ อุทยัธานี  และชยันาท 
๖. บุคลากรมีความรู้และความชาํนาญมากยิง่ข้ึน  และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
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นโยบายเชิงกลยุทธ์  

 
 

๑.  ด้านวทิยบริการ 
พฒันาบริการสารสนเทศสู่ศูนยก์ารเรียนรู้ (Center of Learning)  
พฒันาระบบหอ้งสมุดอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Library)  
พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง (Self Access Center) แบบบูรณาการ  

 ส่งเสริมการพฒันาส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และการผลิตนวตักรรมการศึกษาท่ีสามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัภูมิภาค/สากล 
ส่งเสริมการใชท้รัพยากรสารสนเทศ  โดยจดัหอ้งสมุดมีชีวิต  และหอจดหมายเหตุ  
สร้างความร่วมมือเครือข่ายสารสนเทศ  

 
๒. ด้านการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศ  

 ส่ง เสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลยัใหมี้ศกัยภาพ  สามารถรองรับภารกิจทั้งทางดา้นการบริหาร  การเรียน
การสอน  และการวิจยั 

 ส่งเสริมและพฒันาระบบสารสนเทศ  เพื่อให้การดาํเนินภารกิจของมหาวิทยาลยั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาํเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสมและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

 ส่งเสริมบริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยั 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
จดัการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

 สร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถและยกระดบัมาตรฐานการเรียนรู้ดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) 

 พฒันาบริการเครือข่ายไร้สาย (Wireless Campus) ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีการ
ใหบ้ริการ 

 ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
และเครือข่ายร่วมกบัองคก์รภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
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๓. ด้านการพฒันาศักยภาพนักศึกษา  
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพฒันาคุณภาพของบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
๔. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

 ปรับปรุงและพฒันาระบบบริหาร  และโครงสร้างขององคก์รให้มีประสิทธิภาพ  
สามารถใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีคุณภาพและมีความเหมาะสมใน
การดาํเนินงานตามพนัธกิจ 

 พฒันาระบบและกลไกเพ่ือให้การบริหารและจดัการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและเหมาะสม 

 พฒันาระบบบริหารจดัการโดยใชร้ะบบธรรมาภิบาล  ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประกนัคุณภาพ 

 พฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) และการจดัการฐานขอ้มูล 

 พฒันาองคก์รสู่องคก์รท่ีมีการปฏิบติังานดีเด่น (Best  Practice)  
 แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อการพฒันาศกัยภาพของ
องคก์ร 

 
๕. ด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 พฒันาศกัยภาพบุคลากร  โดยสนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม  ศึกษาดูงาน 
และพฒันาทกัษะในการปฏิบติังาน 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาทรัพยากรบุคคล  เพื่อให้ปฏิบติังานตามภารกิจ
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรผูท้ ําหน้าท่ีกํากับดูแลระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายใหมี้ความรู้ความสามารถพร้อมรับการเปล่ียนแปลงทางดา้นเทคโนโลย ี

 ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในการบริการและเผยแพร่ความรู้ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศตามความตอ้งการของสงัคม 
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๖.  ด้านการให้บริการทางวชิาการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ส่งเสริมและพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือสร้างสรรคส์ังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริการ
วิชาการแก่สงัคมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
๗.  ด้านการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรม 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมเขา้กับ
ภารกิจดา้นอ่ืน ๆ  

 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การจดักิจกรรมท่ีสามารถปลูกฝังใหบุ้คลากร  นกัศึกษา 
และบุคคลภายนอกตระหนกัถึงคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย 
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สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๙ 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑ 
 

   เป็นศูนย์กลางในการจัดหา  จัดเกบ็ รวบรวม  บํารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ทุกรูปแบบโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการทีเ่ป็นระบบและช่วยในกจิกรรมการเรียน
การสอน 
 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  เป็นศูนยร์วมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการศึกษาคน้ควา้ของนกัศึกษา อาจารย ์

บุคลากรในมหาวิทยาลยัและประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 

 
กลยุทธ์ และมาตรการ :  
 

กลยุทธ์  มาตรการ 
๑. นกัศึกษา คณาจารย ์บุคลากรของ

มหาวิทยาลยัและสงัคม ไดรั้บบริการ
วิชาการและสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

๑.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัศึกษาใหน้กัศึกษา  คณาจารย ์ 
บุคลากรของมหาวิทยาลยัและสงัคมมีทกัษะ  ความรู้  
ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์  

๑.๒ ใหบ้ริการดา้นสารสนเทศในศูนยว์ิทยบริการและใน
หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษาเพื่อให้
นกัศึกษาสามารถคน้ควา้ขอ้มูล  ฝึกทกัษะดา้น
คอมพิวเตอร์และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบคน้ 

๑.๓ ส่งเสริมใหน้กัศึกษา  คณาจารย ์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัสามารถคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้าก
ระบบหอ้งสมุดอตัโนมติั  และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลยั  โดยผา่นระบบ 
Intranet/Internet  ไดต้ลอด  ๒๔ ชัว่โมง 

๑.๔ ส่งเสริมใหอ้าจารยมี์ทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอน 

๑.๕ จดัหาทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายในทุกสาขา
วิชาชีพ  เพื่อใหก้ารบริการแก่บุคลากร 

๑.๖ เพิ่มความเร็วในการเช่ือมต่อในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
เพื่อการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๐ 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

กลยุทธ์  
๑.๗ จดัหาสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการใหบ้ริการ

วิชาการและสารสนเทศแก่นกัศึกษาและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๑ 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ 
 

   เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วจัิย และพฒันาด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  เป็นศูนยก์ลางการศึกษาคน้ควา้วิจยัและแหล่งการเรียนรู้ดา้นสารสนเทศ ระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัศึกษา รวมถึงการใหบ้ริการดว้ยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ท่ีทนัสมยัไดค้รอบคลุมครบถว้น และมีคุณภาพ 

 

 
กลยุทธ์ และมาตรการ :  
 

กลยุทธ์  มาตรการ 
๑. บุคลากรและสงัคมไดรั้บการถ่ายทอด

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

๑.๑ เป็นแหล่งสารสนเทศท่ีทนัสมยัและจดัทาํเครือข่าย
ภายใน – ภายนอกมหาวิทยาลยั ใหส้ามารถ 
สืบคน้ขอ้มูลผา่นเครือข่าย  Intranet / Internet 

๑.๒ ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์มา
ช่วยในการบริหารและการจดัการศึกษา 

๑.๓ ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือดา้นสารสนเทศระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๒ 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓ 

 

 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  บริการวิชาการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่นักศึกษา  คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนในท้องถ่ิน 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  พฒันาความรู้ความสามารถดา้นวิชาการและคอมพิวเตอร์  ใหมี้มาตรฐานท่ี
สูงข้ึน 
     

 
 

 
กลยุทธ์ และมาตรการ :  
 

กลยุทธ์  มาตรการ 
๑. มหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายนอกมี

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 
และมีประสิทธิภาพ 
 

๑.๑ พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือใชใ้นการบริหารและการ
จดัการทั้งภายในและ 
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

๑.๒ การส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหมี้โอกาสเรียนรู้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

๑.๓ ส่งเสริมใหมี้การสร้างเครือข่ายแลกเปล่ียนเทคโนโลยี
ในสถาบนัระดบัอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๓ 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๔ 
 

  เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวชิาการ  ความรู้  และเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัฯ เพือ่
พฒันาท้องถ่ินและสังคม 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  เพิ่มศกัยภาพในการถ่ายทอดวิชาการและพฒันาดว้ยเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
ทนัสมยั  

 

 
 
 
 

กลยุทธ์ และมาตรการ :  
 

กลยุทธ์  มาตรการ 
๑. มีเทคโนโลยกีารศึกษาและส่ือการเรียน

การสอนออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
และพอเพยีง 

๑.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรภายในมหาวิทยาลยัในการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอน 
ออนไลน ์

๑.๒ ส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีไดม้าตรฐาน
ในระดบัสากลเพื่อนาํมาใชใ้น 
การพฒันาส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๔ 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕ 
 

 ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการนําส่ือคอมพวิเตอร์  เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
ศิลปวฒันธรรมและข้อมูลท้องถ่ิน  เพือ่ส่งเสริมการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมประเพณใีห้สืบต่อไป 

 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  จดัหา จดัเกบ็ รวบรวมหลกัฐานขอ้มูลเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม  ประเพณีและ
ขอ้มูลทอ้งถ่ินของจงัหวดันครสวรรค ์ อุทยัธานี  และชยันาท 

 

 
กลยุทธ์ และมาตรการ :  
 

กลยุทธ์  มาตรการ 
๑. ส่งเสริมดา้นทาํนุบาํรุงประเพณี

ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 
๑.๑ มีหอจดหมายเหตุ  หอศิลป์ และหอ้งขอ้มูลทอ้งถ่ินเพื่อ

จดัเกบ็ รวบรวมขอ้มูลความเป็นมาของมหาวิทยาลยั
และทอ้งถ่ิน 

๑.๒ ส่งเสริมใหมี้การนาํส่ือคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการ
รวบรวมขอ้มูลทั้งในรูปแบบของภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหวและการจดัการฐานขอ้มูล 

๑.๓ จดัทาํฐานขอ้มูลศิลปวฒันธรรมฐานขอ้มูลทอ้งถ่ินใน
รูปแบบของ CD-ROM Multimedia  

๑.๔ เป็นส่ือในการเผยแพร่ความรู้จดัทาํขอ้มูลใหส้ามารถ
สืบคน้ผา่น Intranet/Internet ไดโ้ดยผา่น Web Site ของ
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๕ 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๖ 

 

การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  :  บุคลากรมีความรู้และความชาํนาญมากยิง่ข้ึน  และเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
 

 
กลยุทธ์ และมาตรการ :   
 

กลยุทธ์  มาตรการ 
๑. ส่งเสริมการสร้างองคก์รแห่งการ

เรียนรู้ 
๑.๑ มีการแลกเปล่ียนความรู้ภายในหน่วยงาน 
๑.๒ มี Web Site เผยแพร่องคค์วามรู้ 
๑.๓ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๖ 
 

ดัชนีชี้วดัและค่าเป้าหมาย  ตามแผนยุทธ์ศาสตร์ของสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๑ 
เป็นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเกบ็ รวบรวม บํารุงรักษาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบโดยนําเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาใช้ในการบริหารจัดการทีเ่ป็นระบบและช่วยในกจิกรรมการเรียนการสอน 

เป้าประสงค์  ๑    เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวทิยาลยัและประชาชนในท้องถิ่น 

 
ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 
๑. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 
(สกอ. ๕.๑) 

ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๒. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
(สกอ.๗.๓) 

ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) 

๔. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) 
๕. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 
 (สกอ. ๙.๑) 

ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 

๖. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

ระดบั ๔  
ร้อยละ ๙๐ 

ระดบั ๔  
ร้อยละ ๙๐ 

ระดบั ๕  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ระดบั ๕  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ระดบั ๕  
ร้อยละ ๑๐๐ 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๗ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒ 
เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วจิัยและพฒันาด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป้าประสงค์  ๒   เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ค้นคว้า  วจิัยและแหล่งการเรียนรู้ด้านสารสนเทศระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศของนักศึกษา  
                                รวมถึงการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมัยได้ครอบคลุม  ครบถ้วน  และมีคุณภาพ 

 
ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 
๑. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 
(สกอ. ๕.๑) 

ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๒. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
(สกอ.๗.๓) 

ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) 

๔. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 
๕. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) 
๖. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 
 (สกอ. ๙.๑) 

ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 

 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๘ 
 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 
๗. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

ระดบั ๔  ระดบั ๔  ระดบั ๕  ระดบั ๕  ระดบั ๕  
ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑๙ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓ 
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้บริการวชิาการด้านระบบคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศแก่นักศึกษา  

คณาจารย์ บุคลากรในมหาวทิยาลยัฯ และประชาชนในท้องถิ่น 

เป้าประสงค์  ๓   พฒันาความรู้ความสามารถด้านวชิาการและคอมพวิเตอร์ให้มีมาตรฐานทีสู่งขึน้ 

 
ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 
๑. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 
(สกอ. ๕.๑) 

ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๒. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
(สกอ.๗.๓) 

ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) 

๔. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. ๗.๔) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 
๕. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) 
๖. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 
 (สกอ. ๙.๑) 

ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 

 
 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๐ 
 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 
๗. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

ระดบั ๔  ระดบั ๔  ระดบั ๕  ระดบั ๕  ระดบั ๕  
ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๑ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๔ 
เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวชิาการ ความรู้และเทคโนโลยขีองมหาวทิยาลยัฯ เพือ่พฒันาท้องถิ่นและสังคม 

เป้าประสงค์  ๔   เพิม่ศักยภาพในการถ่ายทอดวชิาการความรู้และพฒันาด้วยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  ทนัสมัย 

 
ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 
๑. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 
(สกอ. ๕.๑) 

ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๒. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) 
๔. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 
 (สกอ. ๙.๑) 

ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 

๕. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

ระดบั ๔  ระดบั ๔  ระดบั ๕  ระดบั ๕  ระดบั ๕  
ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๒ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕ 
ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการนําสื่อคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านศิลปวฒันธรรม  และข้อมูลท้องถิ่น  

 เพือ่ส่งเสริมการทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมประเพณใีห้สืบต่อไป 

เป้าประสงค์  ๕  จัดหา  จัดเกบ็  รวบรวมหลกัฐานข้อมูลเกีย่วกบัศิลปวฒันธรรมประเพณแีละข้อมูลท้องถิ่นของจังหวดันครสวรรค์  อุทยัธานี  และชัยนาท 

 
ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 
๑. ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สงัคม  ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 
(สกอ. ๕.๑) 

ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๒. กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม (สกอ. ๕.๒) 

ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๔ (๔ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) ระดบั ๕ (๕ ขอ้) 

๓. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. ๘.๑) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) 
๔. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 
 (สกอ. ๙.๑) 

ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 

๕. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

ระดบั ๔  ระดบั ๔  ระดบั ๕  ระดบั ๕  ระดบั ๕  
ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๓ 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๖ 
การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

เป้าประสงค์  ๖   บุคลากรมีความรู้และความชํานาญมากยิง่ขึน้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้/ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วดั/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ๕๕ เป้าหมาย ๕๖ เป้าหมาย ๕๗ เป้าหมาย ๕๘ เป้าหมาย ๕๙ 
๑.  มีกระบวนการพฒันาแผน (สกอ ๑.๑) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๕ (๘ ขอ้) ระดบั ๕ (๘ ขอ้) ระดบั ๕ (๘ ขอ้) 
๒. ภาวะผูน้าํของสภาสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของ
สถาบนั (สกอ. ๗.๑) 

ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๔ (๖ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๗ ขอ้) 

๓. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๔ (๗ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 
 (สกอ. ๙.๑) 

ระดบั ๕ (๙ ขอ้) 

๔. ระดบัความสาํเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (กพร. ๘) 

ระดบั ๔  ระดบั ๔  ระดบั ๕  ระดบั ๕  ระดบั ๕  
ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
 



แผนยทุธศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๒๔ 
 

 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) 

 
 

ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  มีการบริหารภายในองคก์รอยา่งมีระบบ มีฝ่ายที่รับผดิชอบชดัเจน ๑. ความไม่เขา้ใจการนาํ  IT เขา้มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๒. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  และพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้น
คอมพิวเตอร์ใหก้บับุคลากรในภูมิภาคนี้ 

๒. การจดัสรรงบประมาณดา้น IT  ของมหาวิทยาลยั ที่ยงัไม่ชดัเจน โดยเฉพาะ
ระบบ  MIS 

๓.  มีความพร้อมในการใหบ้ริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
๔. มีความสามารถในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อใหใ้ชใ้นงานบริหาร ใหก้บั
มหาวิทยาลยั  และหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนทัว่ไป 
๕. มีความพร้อมในการจดัอบรม  สมัมนา  ทั้งในระดบัทอ้งถิ่นและระดบัประเทศ 

๓. สถานที่ไม่เหมาะสม และยงัไม่มีอาคารดาํเนินงานที่ไดม้าตรฐานสากลเพื่อ
รองรับงานตามภารกิจ 
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ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threats) 
๑. มหาวิทยาลยัฯ ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานต่อเนื่องทุกปี โดยถือนโยบาย
หลกัของมหาวิทยาลยั ที่จะทาํใหส้าํนกัวทิยบริการฯ เป็นผูร้ับผดิชอบสนบัสนุนดา้น
งานบริหาร  บริการวิชาการ 
๒. ใช ้ IT เป็นกลยทุธ์ในการพฒันามหาวิทยาลยั ใหเ้ป็นที่ยอมรับในสงัคม 
๓.  เป็นหน่วยงานอิสระที่มีความพร้อมทางดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต/อินทราเน็ต  สามารถเพิ่มศกัยภาพ  แสวงหารายไดใ้ห้
มหาวิทยาลยั  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
๔. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะรองรับการบริหารงาน  แบบบูรณาการของ
จงัหวดัทั้งทางดา้นอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ และศูนยฝ์ึกอบรมคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมยั 

๑. มีหน่วยงานอื่นทั้งรัฐและเอกชนที่นาํ IT  มาเป็นจุดขาย เพื่อชิงความไดเ้ปรียบ
ทางการศึกษา 
๒. มีหน่วยงานเอกชนใหบ้ริการอินเทอร์เน็ต และจดัอบรมคอมพิวเตอร์ 
๓. สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มัน่คงจะมีผลกระทบต่อการสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณ 
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แนวทางการทบทวนนโยบายการบริหารและ
ประเดน็ยุทธศาสตร์การดาํเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของสํานักวทิยบริการฯ  มีดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ดา้นการพฒันากาํลงัคนดา้น ICT และทรัพยากรสารสนเทศ ใหมี้ความสามารถใน
การสร้างสรรค ์ผลิต และใชส้ารสนเทศอยา่งมีวิจารณญาณและรู้เท่าทนั 

๑)   การพฒันาบุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Professional) 
๒)  การพฒันาบุคลากรเพ่ือเขา้ใชเ้ทคโนโลยสีารเทศและการส่ือสาร 
๓)  การพฒันาทกัษะ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับนกัศึกษา 
๔)  การพฒันาทกัษะ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรับบุคคลทัว่ไป 

 ยุทธศาสตร์ที ่๒ : การบริหารจดัการระบบ ICT และทรัพยากรสารสนเทศ 
๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารและการจดัการ ICT  
๒) ปรับปรุงกระบวนการจดัทาํ/เสนองบประมาณ และกระบวนการพิจารณาจดัสรรงบ 

ประมารดา้น ICT 
๓) พฒันา และ/หรือปรับปรุงขอ้บงัคบั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงกลไกการบงัคบัใช ้

กฎระเบียบ เพื่อใหเ้อ้ือต่อการใช ้ICT 
๔) ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และฐานขอ้มูลประกนัคุณภาพ 

ของมหาวิทยาลยั   
๕) การจดัสรรทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเหมาะสมและพอเพียง 
๖) พฒันาส่ือผสมท่ีหลากหลาย 
๗) พฒันาระบบ e-Library อยา่งต่อเน่ืองและทนัสมยั 
๘) ส่งเสริมการสืบคน้ฐานขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที ่๓ : การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
๑)  การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดา้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใหมี้ความสะดวก รวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพ 
๒)  ส่งเสริมใหมี้การแบ่งปันทรัพยากรดา้นไอทีอยา่งเอ้ืออาทร 
๓)  การใชท้รัพยากรดา้นไอทีท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  : การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนบัสนุนการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารและการบริการของมหาวิทยาลยั 

๑)  ส่งเสริมการใชไ้อทีแก่ผูใ้ชใ้นทุกระดบั 
๒)  พฒันาระบบ e-MIS อยา่งเตม็รูปแบบ 
๓)  ส่งเสริมการเรียนการสอนในระบบ e-Learning 
๔)  การใหบ้ริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สาํหรับบุคลากร นกัศึกษาและบุคคลภายนอก 
๕)  การใหบ้ริการหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และหอ้งอบรมสมัมนา 
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๖)  การใหบ้ริการหอ้งประมูลอิเลก็ทรอนิกส์ 
๗)  การจดักิจกรรมเสริมสร้างไอทีสู่ชุมชน 
๘)  การเป็นท่ีปรึกษาดา้นการพฒันาระบบฐานขอ้มูลและเครือข่ายสารสนเทศใหก้บั 

หน่วยงานภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ที ่๕ : การใช ้ICT เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื 

๑)  จดัใหมี้การเช่ือมโยงดา้นเครือข่ายขอ้มูลเพื่อการบริการ ระหวา่งหน่วยงาน 
๒)  จดัใหมี้การใหบ้ริการขอ้มูลแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว 
๓)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง CIO ภาครัฐ 
๔)  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้น ICT ระหวา่งองคก์ร ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
 


