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ค ำน ำ 

 
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ได้ตระหนักถึง

ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของหน่วยงำนให้มีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของส ำนักวิทย
บริกำรฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแนวทำงกำรด ำเนินงำน และกำรพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้องกับ
แผนกำรพัฒนำในระดับชำติ กระทรวง และมหำวิทยำลัยฯ 
 ดังนั้น ทำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงได้มีกำรน ำเสนอข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทำงกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) โดยควำมเห็นชอบจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในครำวที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 
สิงหำคม  2564 และทั้งนี้ เพ่ือประกอบกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งจะ
น ำไปสู่กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในปี ต่อ ๆ ไป 
 
 
  
       

       ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

                                มหำวทิยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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สำรบัญ 

 

หน้ำ 
แผนยุทธศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 
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   ปณิธำน          1 
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   พันธกิจ          1 
   ประเด็นยุทธศำสตร์         2 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT)        
 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน       18
 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก       19 
 
กำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน   
 องค์ประกอบส ำคัญในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน    20 
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 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกำรปฏิบัติรำชกำร      22 
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แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระยะที่ 1 (ประจ ำปี พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบบัทบทวน ปี พ.ศ. 2564 
 
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ โดยก ำหนดแผน

ยุทธศำสตร์ ระยะที่ 1 (ประจ ำปี พ.ศ. 2561-2565) ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 

เป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ที่ให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัย  
 
 

 
 
 
เป็นเลิศในกำรให้บริกำรด้วยนวัตกรรม สู่กำรเป็น Smart University 
 
 
 
 
เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรแบบ Smart Service* 
* Smart Service หมำยถึง กำรบริกำรที่มุ่งเน้นผู้ใช้บริกำรเป็นศูนย์กลำง โดยเข้ำถึงบริกำรได้หลำย

ช่องทำงที่เหมำะสมและหลำกหลำย และมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน ด้วยระบบสำรสนเทศที่ช่วยให้
ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภำพ  

 
 

 
 
 
1.  ยกระดับโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 
2.  พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย   

 3.  ยกระดับกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  4.  ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัลแก่นักศึกษำ บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

 

 
 
 
 
 

ปรัชญำ 

ปณิธำน 

วิสัยทัศน ์
 

พันธกิจ 
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1. ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
2. เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
5. เป็นหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ 

บุคลำกรของมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
6. มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 

 
 
 
 
 

1. ด้ำนวิทยบริกำร 
 พัฒนำบริกำรสำรสนเทศสู่ศูนย์กำรเรียนรู้ (Center of Learning) 
 พัฒนำระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Access Center) แบบบูรณำกำร 
 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกำรผลิตนวัตกรรมกำรศึกษำที่สำมำรถ

แข่งขันได้ในระดับภูมิภำค/สำกล 
 ส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยจัดห้องสมุดมีชีวิต และหอจดหมำยเหตุ 
 สร้ำงควำมร่วมมือเครือข่ำยสำรสนเทศ 

 
2. ด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบสำรสนเทศ 

 ส่งเสริมและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยให้
มีศักยภำพ  สำมำรถรองรับภำรกิจทั้งทำงด้ำนกำรบริหำร  กำรเรียนกำรสอน และ
กำรวิจัย 

 ส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศ  เพ่ือให้กำรด ำเนินภำรกิจของมหำวิทยำลัย
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยใน
มหำวิทยำลัยอย่ำงเหมำะสมและมีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงคุ้มค่ำและมี
ประสิทธิภำพ 

 ส่งเสริมบริกำรกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์  และเครือข่ำยของหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 

 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือจัดกำร
เรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ 

 สร้ำงโอกำสในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถและยกระดับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

นโยบำยเชิงกลยุทธ ์



-6- 
 

 พัฒนำบริกำรเครือข่ำยไร้สำย (Wireless Campus) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่กำร
ให้บริกำร 

 ส่งเสริมให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยร่วมกับองค์กรภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน 
 

3. ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำ  
 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิตให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
 ปรับปรุงและพัฒนำระบบบริหำร  และโครงสร้ำงขององค์กรให้มีประสิทธิภำพ  

สำมำรถใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีคุณภำพและมีควำมเหมำะสมในกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 

 พัฒนำระบบและกลไกเพ่ือให้กำรบริหำรและจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดย
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมำะสม 

 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้ระบบธรรมำภิบำล  ยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง และกำรประกันคุณภำพ 

 พัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  โดยกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge 
Management) และกำรจัดกำรฐำนข้อมูล 

 พัฒนำองค์กรสู่องค์กรที่มีกำรปฏิบัติงำนดีเด่น (Best  Practice)  
 แสวงหำควำมร่วมมือกับองค์กรภำครัฐและเอกชนเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพของ

องค์กร 
 

5. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 พัฒนำศักยภำพบุคลำกร  โดยสนับสนุนกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม  ศึกษำดูงำน 

และพัฒนำทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  เพ่ือให้ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจอย่ำง

มีประสิทธิภำพและมีควำมสุข 
 สนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรผู้ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

ให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี 
 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรบริกำรและเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศตำมควำมต้องกำรของสังคม 
 

6.  ด้ำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสร้ำงสรรค์สังคมแห่งกำร

เรียนรู้ 
 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริกำร

วิชำกำรแก่สังคมท้ังหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
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7.  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรผสมผสำนกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรมเข้ำกับภำรกิจ

ด้ำนอื่น ๆ  
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมที่สำมำรถปลูกฝังให้บุคลำกร นักศึกษำ 

และบุคคลภำยนอกตระหนักถึงคุณค่ำของศิลปวัฒนธรรมไทย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 

ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 

 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้

งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 
กลยุทธ์และมำตรกำร :  

กลยุทธ์  มำตรกำร 
1. จัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือ

ตอบสนองกำรบริหำรจัดกำร และกำรเรียนกำร
สอน  
 

1.1 จัดหำงบประมำณสนับสนุนเครือข่ำยและ
คอมพิวเตอร์   

2. มุ่งแสวงหำรำยได้เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
ของหน่วยงำน 
 

2.1 จัดหำงบประมำณสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง 

3. เสนอโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และมี
ผลกระทบในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรจัดสรรงบประมำณที่เพียงพอ 
 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย  
2. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

1. ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย อุปกรณ์เครือข่ำย (ร้อยละ 90) 
2. ควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรระบบเครือข่ำย (อยู่ในระดับดี) 

 

รำยละเอียดแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 

 เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศแก่

นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

 
กลยุทธ์และมำตรกำร :  

กลยุทธ์  มำตรกำร 
1. สร้ำงนวัตกรรม เพ่ือตอบสนองด้ำนกำร

บริหำรจัดกำร และกำรเรียนกำรสอน 
 

1.1 จัดหำฐำนข้อมูลทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีสนับสนุน
กำรศึกษำ กำรค้นคว้ำหำควำมรู้ กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน และกำรวิจัยของนักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้เข้ำรับกำร
อบรมในปัจจุบัน 

2 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น 
 

3 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย
ในกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
 

3.1 จัดหลักสูตรอบรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

4 ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพและรองรับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 
 

5 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรสื่อสำรใน
กำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน 
 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ 
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

1. ร้อยละของกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ (ร้อยละ 80) 
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับบริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ           

(อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 

เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศ 
 
 

 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   
พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำร

บริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 
กลยุทธ์และมำตรกำร :  

กลยุทธ์  มำตรกำร 
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัยฯ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และทรัพยำกรสำรสนเทศ ในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน 
 

1.1 
 
 

1.2 
 

พัฒนำระบบเพ่ือให้บริกำรฐำนข้อมูลกลำงที่สำมำรถใช้
ข้อมูลร่วมกันในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศภำยใน
มหำวิทยำลัย 
กิจกรรมเผยแพร่ระบบสำรสนเทศและทรัพยำกร
สำรสนเทศให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

2. ส ำรวจควำมต้องกำรใช้ งำนระบบ
สำรสนเทศจำกผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
 

2.1 จัดให้มีระบบส ำรวจและรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรใช้
งำนระบบสำรสนเทศของผู้บริหำร บุคลำกร นักศึกษำ 
และบุคคลทั่วไปทีเ่ข้ำมำใช้บริกำรของมหำวิทยำลัย 
จัดหำงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่
จ ำเป็นต้องใช้งำนอย่ำงเร่งด่วน หรือกำรพัฒนำระบบ
ขึ้นมำเพ่ือสนับสนุนต่อกำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำร
ข้อมูลข่ำวสำร 

3. เ พ่ิมช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งข้ึน 
 

3.1 เพ่ิมช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ให้มำกเพ่ิมข้ึนและหลำย
ช่องทำง 

4. ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพ่ือสร้ำง
ป ร ะ โ ย ช น์ จ ำ ก เ ค รื อ ข่ ำ ย ใ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
 

4.1 จัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยหน่วยงำนด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทั้งภำยในแบะ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
จัดหำงบประมำณเพ่ือสนับสนุนในกำรจัดซื้อระบบ
จัดกำรฐำนข้อมูลที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำฐำนข้อมูล รวมไปถึงกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำร
ส ำรองข้อมูลและ บ ำรุงรักษำ ส ำหรับบุคลำกรที่มีหน้ำที่
เกี่ยวข้อง 
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กลยุทธ์  มำตรกำร 
5 สร้ำงควำมตระหนัก ส่งเสริมและเสนอ

ม ำ ต ร ก ำ ร ใ น ก ำ ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรเรียนกำรสอน 
 

5.1 จัดหำเทคโนโลยีสำรเทศที่จ ำเป็นในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรเรียนกำรสอนให้แก่ผู้บริหำรและบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัย 
เพ่ิม เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และจัดอบรมให้ควำมรู้กำร
ใข้เทคโนโลยีสำรสนเทศแก่ผู้บริกำรและบุคลำกร
มหำวิทยำลัย 
ส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ในสำยงำน
เพ่ิมมำกข้ึน โดยกำรส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงกำรสร้ำง
ทัศนคติที่ดี ในกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
 

6 จัดประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือเผยแพร่
กำรให้บริกำร 
 

6.1 ประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือให้เข้ำถึงผู้รับบริกำรของ
หนว่ยงำน 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ 

ค่ำเป้ำหมำย 
1. จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่พัฒนำหรือปรับปรุงตำมแผนพัฒนำระบบสำรสนเทศ (ร้อยละ 80) 
2. ควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศ (อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
 

 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

 

 
กลยุทธ์และมำตรกำร :  

กลยุทธ์  มำตรกำร 
1. จั ด ให้ มี โ ค ร งกำรบริ ก ำ รวิ ช ำกำรด้ ำน

ทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

1.1 จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรบริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. จ ำนวนโรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 
ค่ำเป้ำหมำย 

1. จ ำนวนโรงเรียนหรือหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม (ไม่น้อยกว่ำ 5 โรงเรียนหรือหน่วยงำน) 

2. ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5 

เป็นหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนกัศึกษำ  
บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   
มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป  
 

 
กลยุทธ์และมำตรกำร :  

กลยุทธ์  มำตรกำร 
1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำม

ต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกร
มหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
 

1.1 เปิดหลักสูตรที่ส่งเสริมวิชำกำร และพัฒนำทักษะ ด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกำร และ
บุคคลภำยนอก 

1.2 สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรที่เรำมีกำร
ฝึกอบรม 

2. สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ในกำรพัฒนำหลักสูตรตำมควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรของแต่
ละหน่วยงำน 
 

2.1 จัดบริกำรและส่งเสริมวิชำกำร เพ่ือน ำไปเผยแพร่ มุ่งสู่
กำรประยุกต์ใช้จริง 

2.2 จัดท ำระบบสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม 

2.3 มีศูนย์กำรเรียนรู้ที่เก่ียวกับด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรวิชำกำร 

2.4 สนับสนุนให้หน่วยงำนมีศักยภำพเป็นศูนย์กลำงกำร
ฝึกอบรมและศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ ให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำร 

2.5 พัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคล
ทั่วไป 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 
ค่ำเป้ำหมำย 

1. จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย                   
และบุคคลทั่วไป (ไม่น้อยกว่ำ 10 หลักสูตร) 

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม (อยู่ในระดับดี) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 

มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 

 

เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์  :   
            มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคุณภำพ ISO 
9001:2015 
  

 
กลยุทธ์และมำตรกำร :  

กลยุทธ์  มำตรกำร 
1 บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึด 

หลักธรรมำภิบำล 
 

1.1 ผู้บริหำรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนระบบ
มำตรฐำนสำกล 

1.2 น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง/พัฒนำกำรบริหำรงำน
ภำยในองค์กร 

2 ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำแผนงำน 
 

2.1 มีคณะท ำงำน จัดท ำหรือทบทวนแผนกลยุทธ์ 
2.2 ถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ 
2.3 มีคณะท ำงำน แปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2.4 ถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

3 ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกทำง 
กำรเงิน และงบประมำณ 

3.1 มีคณะท ำงำนจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
3.2 น ำเสนอแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินแก่ผู้บริหำร และ

คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 
3.3 มีหน่วยตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทั้งจำก

หน่วยงำนภำยใน และหน่วยงำนภำยนอก 
4 ด ำเนินงำนตำมกระบวนมำตรฐำนระบบ

บริหำรงำนคุณภำพ (ISO 9001:2015) 
ภำยในหน่วยงำน 
 

41 
 

มีคณะกรรมกำรตรวจติดตำมระบบบริหำรงำน 
คุณภำพมำตรฐำน 

4.2 มีกำรน ำผลกำรบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำนมำ
ปรับปรุง/พัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน 
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015  

 

ค่ำเป้ำหมำย  
1. ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรต่อกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน (อยู่ในระดับดี) 
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพ                           

ของหน่วยงำน (ร้อยละ 80) 
3. กำรรักษำระดับระบบบริหำรงำนคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2015                                

(ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015) 
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ตัวชีวั้ดและค่ำเป้ำหมำยตำมแผนยุทธศำสตร์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 

ส่งเสริมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

         กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ได้มำตรฐำนและเหมำะสมกับกำรใช้งำน และสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร กำรจดักำรเรียน
กำรสอน และกำรใช้ประโยชนจ์ำกทรัพยำกรเครือข่ำยร่วมกันได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย  

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหำเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีทันสมัยเพื่อตอบสนองกำรบริหำรจดักำร และกำร
เรียนกำรสอน 

อุปกรณ์ระบบ
เครือข่ำยและ
สำรสนเทศได้รับกำร
ซ่อมบ ำรุงให้พร้อม
ใช้งำน 

ร้อยละ 90 95 95 95 95 1. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. หัวหน้ำศูนย์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งแสวงหำรำยได้เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของหน่วยงำน 
กลยุทธ์ที่ 3 เสนอโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน และมีผลกระทบในกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยัฯ พ่ือน ำไปสู่กำรจดัสรรงบประมำณที่เพียงพอ 

ประสิทธิภำพกำร
ให้บริกำรวงจร
สื่อสำรและบริกำร
อินเทอร์เน็ต 

ร้อยละ 90 95 95 95 95 1. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. หัวหน้ำศูนย์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 
เป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   
         พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศแก่นักศึกษำ คณำจำรย์ บุคลำกรในมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย  

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงนวัตกรรมเพื่อตอบสนองด้ำนกำรบริหำรจดักำร และกำร
เรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงตำมควำมควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น 

ร้อยละของกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศท่ี
ตรงกบัควำมต้องกำร
ของผู้ใช้ 

ร้อยละ 80 85 90 95 95 1. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

2. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
 

กลยุทธ์ท่ี 3 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้รับ
บริหำรมำกยิ่งขึ้น 
กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพและรองรับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ท่ี 5 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำรในกำรบริหำรจัดกำร 
ภำยในหน่วยงำน 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนซอฟท์แวร์
ลิขสิทธิ ์

ระดับ ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี 1. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

2. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 

เพ่ิมประสิทธิภำพกำรให้บริกำรของมหำวิทยำลัยด้วยระบบฐำนขอ้มูลและระบบสำรสนเทศ 
เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์   

พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย ส ำหรบักำรบริหำรจัดกำร และกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย  

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้ผู้บริหำร และบุคลำรกของมหำวิทยำลัยฯ                
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพยำกรสำรสนเทศ ในกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส ำรวจควำมต้องกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศจำกผู้เกี่ยวข้อง
โดยตรง 
กลยุทธ์ท่ี 3 เพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้ตรงกลุ่มเป้ำหมำย
มำกยิ่งขึ้น 
กลยุทธท์ี่ 4 ขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือ เพื่อสร้ำงประโยชน์จำกเครือข่ำยใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
กลยุทธ์ท่ี 5 สร้ำงควำมตระหนัก ส่งเสริมและเสนอมำตรกำรในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรและกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ท่ี 6 จัดประชสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่กำรให้บริกำร 
 

1. ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนระบบสืบค้น
ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

2. ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้งำนฐำนข้อมูล
ออนไลน์ และ
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับ ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี 1. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

2. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

3. หัวหน้ำศูนย์
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 

ส่งเสริมและสนับสนนุกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   

สร้ำงควำมร่วมมือในกำรบริกำรวิชำกำร และตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย  

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ท่ี 1 จัดให้มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรโครงกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และด้ำน
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับ ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี 1. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยทรัพยำกร
สำรสนเทศ 

2. รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 
เป็นหน่วยงำนฝึกอบรมด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   
มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลยั และบคุคลทั่วไป  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย  

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่หลำกหลำย และตอบสนองควำมต้องกำร
ของนักศึกษำ บุคลำกรมหำวิทยำลัย และบุคคลทั่วไป 
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำหลักสูตรตำม
ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนหลักสตูร
ฝึกอบรมที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของ
นักศึกษำ บุคลำกร
มหำวิทยำลยั และ
บุคคลทั่วไป 

ไม่น้อยกว่ำ 10 
หลักสตูร 

5 5 10 10 10 1.รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. หัวหน้ำกลุ่มงำน
วิชำกำร
คอมพิวเตอร ์

 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม 

ระดับ ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี 1.รองผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ฝ่ำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

2. หัวหน้ำกลุ่มงำน
วิชำกำร
คอมพิวเตอร ์
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 

มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ได้มำตรฐำน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  :   
             มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่เป็นระบบตำมกระบวนกำรมำตรฐำนระบบบริหำรงำนคณุภำพ ISO 9001:2015 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย  

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 

กลยุทธ์ท่ี 1 บริหำรจัดกำรองค์กรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
กลยุทธ์ท่ี 2 ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำแผนงำน 
กลยุทธ์ท่ี 3 ด ำเนินกำรตำมระบบและกลไกทำงกำรเงิน และ
งบประมำณ 
กลยุทธ์ท่ี 4 ด ำเนินงำนตำมกระบวนมำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ (ISO 9001:2015) ภำยในหน่วยงำน 

ระดับควำมพึง
พอใจของ
บุคลำกรต่อ
กำรบริหำร
จัดกำรของ
หน่วยงำน 

ระดับ ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี 1.รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทย
บริกำร ฝำ่ย
บริหำร 

2.หัวหน้ำ
ส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร 

 
 

1. กำรรักษำ
ระดับระบบ
บริหำรงำน
คุณภำพ
มำตรฐำน 
ISO 
9001:2015 

ได้รับกำร
รับรอง

มำตรฐำน ISO 
9001:2015 

ได้รับกำร
รับรอง

มำตรฐำน 
ISO 

9001:2015 

ได้รับกำร
รับรอง

มำตรฐำน 
ISO 

9001:2015 

ได้รับกำร
รับรอง

มำตรฐำน 
ISO 

9001:2015 

ได้รับกำร
รับรอง

มำตรฐำน 
ISO 

9001:2015 

ได้รับกำร
รับรอง

มำตรฐำน 
ISO 

9001:2015 

1. รอง
ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักวิทย
บริกำร ฝำ่ย
บริหำร 

 2. หัวหน้ำ  
    ส ำนักงำน   
    ผู้อ ำนวยกำร 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์
 
 

 
ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน 
 

จุดแข็ง  
(Strengths) 

จุดอ่อน 
 (Weaknesses) 

S1  บุคลำกรมีรำยละเอียดงำนและเป้ำหมำยในกำร 
     ท ำงำนสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำประสงค์ 
S2  ผู้บริหำร หัวหน้ำกลุ่มงำน และบุคลำกรมีควำม 
     เข้ำใจต่อควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ที่ต้องเผชิญ 
S3  มีกำรก ำหนดภำระรับผิดชอบของแต่ละ
ต ำแหน่ง   
     งำนไว้อย่ำงชัดเจน 
S4  มีกำรสื่อสำรควำมรับผิดชอบและภำระ 
     รับผิดชอบแก่ผู้บริหำรและบุคลำกร 
S5  บุคลำกรมองเป้ำหมำยในกำรท ำงำนว่ำเป็น 
     เป้ำหมำยที่มีควำมเฉพำะเจำะจง (specific)  
     วัดประเมินได้ (measurable) บรรลุได้จริง   
     (achievable) สอดคล้องกับบริบท (realistic)  
     และมีระยะเวลำที่เหมำะสม (time related) 
S6  กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนมีควำม 
     สม่ ำเสมอและยุติธรรม 
S7  ทักษะ ประสบกำรณ์ และควำมรู้ของบุคลำกรมี 
     ควำมสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของงำนที่ 
     รับผิดชอบ 

 

W1 กำรจัดกำรควำมรู้ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นที่ 
      เกี่ยวกับกำรจัดกำรปัญหำต่ำง ๆ กำรท ำงำน
ของ 
      บุคลำกรในองค์กร 
W2  องค์กรยังให้ควำมส ำคัญน้อยกับกำรวิเครำะห์ 
      ปัญหำต่ำง ๆ ในกำรท ำงำนระดับบุคคลเพื่อ 
      น ำปสู่กำรปรับปรุงแก้ไขระบบงำน 
W3  องค์กรยังขำดกระบวนกำรสร้ำงเสริมวัฒนธรรม 
      องค์กรที่สอดคล้องกับนโยบำยของฝ่ำยบริหำร 
W4  องค์กรยังขำดช่องทำงท่ีหลำกหลำยในกำร  
      น ำเสนอปัญหำระดับผู้ปฏิบัติงำนไปสู่ผู้บริหำร 
W5  กำรจัดกิจกรรมหรือกระบวนกำรส่งเสริมกำร 
       ท ำงำนเป็นทีมของบุคลำกรยังไม่เพียงพอให้เกิด 
       ประสิทธิผล 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 

โอกำส  
(Opportunity) 

อุปสรรค  
(Threats) 

O1 กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยี 
O2 เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 
O3 กำรพัฒนำนวัตกรรม 
O4 กำรตระหนักรู้เทคโนโลยี 
O5 กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี 
 
 
 

T1 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
T2 โรคระบำด 
T3 ปัญหำมลพิษต่ำง ๆ 
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กำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำน 
 

 

ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์  ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดนั้น  ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  ได้ก ำหนดให้ทุกกลุ่มงำนได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมขั้นตอน  ตั้งแต่กำรวำงแผน  กำรน ำ
แผนไปปฏิบัติและกำรประเมินผล  โดยจัดให้มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
งำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
องค์ประกอบส ำคัญในกำรติดตำม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงำน 

 

1.  กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  คู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน  
2.  กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ประเภทเงินแผ่นดิน และเงินรำยได้ 
3.  กำรวำงแผนและบริหำรโครงกำร/กิจกรรม ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ของ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 4.  รำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำน ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
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กระบวนกำรกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินโครงกำร 
 

 กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรด ำเนินโครงกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรและข้ันตอนต่ำง ๆ เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้ 
 

กระบวนกำร กำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 

 ตรวจสอบรำยละเอียดกำรอนุมัติให้ด ำเนินโครงกำร 
  ตรวจสอบเป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร 

 
 

 จัดท ำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำร (Project Schedule) 
แผนงบประมำณ (Project Cost) ที่ต้องชัดเจนและ
สอดคล้องกัน 

 ใช้เป็นแผนอ้ำงอิงในกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ 
    โครงกำรและสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 

 
 

 ติดตำมควำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำรและแผน
งบประมำณ  โดยเปรียบเทียบกับผลที่ด ำเนินกำรได้จริง  
ณ  เวลำปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 

 วิเครำะห์ควำมเบี่ยงเบนของแผนทั้งในเชิงปริมำณ
คุณภำพ  และระยะเวลำ 

 พิจำรณำปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร  แผนงบประมำณ  
และระยะเวลำด ำเนินงำน  เพื่อให้โครงกำรจะบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

 
 

 ประมวลผลปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
    •   บุคลำกร  (Man) 
    •   กำรบริหำรจัดกำร  (Management) 
    •   วัตถุดิบ/อุปกรณ์  (Material) 
    •   งบประมำณ  (Money) 
    •   เทคโนโลยี  (Technology) 
    •   สภำวะแวดล้อม  (Environment) 

 
 
  
 
 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำรโครงกำร 
และแผนงบประมำณโครงกำร 

ตรวจสอบอนุมัติโครงกำร รวมถึง 
เป้ำหมำยและขอบเขตของโครงกำร 

ปรับเปลีย่นแผนปฏิบัติกำร  แผน 
งบประมำณ  และระยะเวลำด ำเนนิงำน 

ติดตำมคืบหน้ำตำมแผนปฏิบัติกำร 
และแผนงบประมำณ 

ติดตำมปัญหำและอุปสรรค 
ตลอดจนวิธีกำรแก้ไขปญัหำ 
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรกำรปฏิบัติรำชกำร 
 

 ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ต้องจัดท ำ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร  เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมินจำกหน่วยงำนที่มำ
ประเมินทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก  ดังนี้ 
 

1. กำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนกำรปฏิบัติกำร  และแผนงบประมำณ   
2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรตรวจสอบภำยใน  โดยคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบภำยใน  ที่สภำ

มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง   
3. รำยงำนประเมินผลประสิทธิภำพ  และประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและประเมินหัวหน้ำ

หน่วยงำนคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลงำนมหำวิทยำลัย  ที่สภำมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง 
4. รำยงำนประเมินตนเองตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร  โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเพ่ือ

รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยนอกของส ำนักงำน  ก.พ.ร. 
5. กำรรำยงำนประเมินตนเองในกำรประกันคุณภำพภำยใน  โดยคณะกรรมกำรที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้ง

เพ่ือรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินภำยนอก  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 
 

***************************** 
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