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สวนที่ 1
ขอมูลเบื้องตนของสํานักคอมพิวเตอร
ชื่อหนวยงานที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาคารสํานักคอมพิวเตอร 85 ถนนมาลัยแมน อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
ประวัติความเปนมาโดยยอ
14 มกราคม 2542
สิงหาคม 2549

กันยายน 2549
พฤศจิกายน 2549

พฤษภาคม 2550
26 ตุลาคม 2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดเริ่มเปดบริการอินเตอรเน็ตโดยผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตของ Internet Thailand
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2549 ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 มีผลทําใหศูนย
คอมพิวเตอรรวมหนวยงานเขากับสํานักวิทยบริการ และใชชื่อ
หนวยงานเปน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2550-2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมไดประกาศ เรื่อง การแบงสวนราชการ
ระดับงานในมหาวิทยาลัย จึงมีผลใหศูนยคอมพิวเตอรใชชื่อหนวยงาน
เปน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดยายสํานักงานจากอาคาร
A1 ชั้น 2 มายัง สํานักวิทยบริการฯ (อาคารเกา) ชั้น 1
ประกาศจัดตั้งสํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ

1

โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
สํานักคอมพิวเตอรเปนสวนงานภายในเทียบเทาคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีผูอํานวยการ
สํานักเปนผูบริหารสูงสุด ขึ้นตรงตออธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย มีคณะกรรมการทําหนาที่
กําหนดนโยบายของสํานัก มีเจาหนาที่และนักวิชาการปฏิบัติหนาที่และดําเนินนโยบายการแบงสวนราชการ
ของสํานักคอมพิวเตอรประกอบไปดวยสํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร ซึ่งมีการแบงสวนงานยอย
ออกเปน 4 หนวย คือ งานเลขานุการ งานเครือขายและการสื่อสาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานบริการ
วิชาการ มีโครงสรางดังนี้

2

โครงสรางการบริหารสํานักคอมพิวเตอร

3

4

สวนที่ 2
การวิเคราะห SWOT ของสํานักคอมพิวเตอร
สํานักคอมพิ วเตอร ใช เ ครื่ องมื อวิเ คราะหส ภาพแวดลอมองคการดว ยการวิเคราะหสวอท (SWOT
analysis) สรุปไดดังนี้
Strength (จุดแข็ง)
1. บุคลากรมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
2. มีการใหบริการที่ดี
3. มีเครื่องมือและอุปกรณสําหรับใหบริการที่ทันสมัยและเพียงพอ
4. การบริหารงานเนนการมีสวนรวม
5. มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา
6. มีการพัฒนาระบบที่ตอบสนองกับการใชงานที่หลากหลาย
Weakness (จุดออน)
1. บุคลากรยังขาดการพัฒนางานสูงานวิจัย
2. สถานที่ในการปฏิบัติงานคับแคบ ไมทันสมัย
Opportunities (โอกาส)
1. รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการศึกษา
2. รัฐบาลมีนโยบาย 4.0 มาใชสําหรับการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติ
3. มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Threats (อุปสรรค)
1. ผูใชบริการขาดการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช
2. ภาษาที่ใชในการสื่อสารสําหรับการใหบริการ (ภาษาตางประเทศ)
3. การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากนั้น เพื่อใหเห็นเปนตัวเลขในเชิงปริมาณ จึงใชเครื่องมือสรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายใน
(Internal Factor Analysis Summary : IFAS) และสรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factor
Analysis Summary : EFAS)

5

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายใน (Internal Factor Analysis Summary : IFAS)
ที่

ปจจัยภายใน จุดแข็ง

น้ําหนัก คะแนน ผลกระทบ

1
2

บุคลากรมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ
มีการใหบริการที่ดี

0.2
0.2

4
5

0.8
1

3
4
5

มีเครื่องมือและอุปกรณสําหรับใหบริการที่ทันสมัยและเพียงพอ
การบริการงานเนนการมีสวนรวม
มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา

0.2
0.1
0.1

3
3
3

0.6
0.3
0.3

6

มีการพัฒนาระบบที่ตอบสนองกับการใชงานที่หลากหลาย

0.2

4

0.8

ที่

รวม

3.8

เฉลี่ย

0.60

ปจจัยภายใน จุดออน

น้ําหนัก คะแนน ผลกระทบ

1

บุคลากรยังขาดการพัฒนางานสูงานวิจัย

0.6

4

2.4

2

สถานที่ในการปฏิบัติงานคับแคบ ไมทันสมัย

0.4

4

1.6

รวม

4

เฉลี่ย

2.00
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สรุปผลการวิเคราะหปจจัยภายนอก (External Factor Analysis Summary : EFAS)
ที่

ปจจัยภายนอก โอกาส

น้ําหนัก คะแนน ผลกระทบ

1

รัฐบาลใหการสนับสนุนดานการศึกษา

0.4

5

2

2
3

รัฐบาลมีนโยบาย 4.0 มาใชสําหรับการขับเคลื่อนประเทศทุกมิติ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.3
0.3

5
5

1.5
1.5

รวม

5

เฉลี่ย

1.67

ที่

ปจจัยภายนอก ภัยคุกคาม

น้ําหนัก คะแนน ผลกระทบ

1

ผูใชบริการขาดการนําเทคโนโลยีไปประยุกตใช

0.4

3

1.2

2

ภาษาที่ใชในการสื่อสารสําหรับการใหบริการ (ภาษาตางประเทศ)

0.2

3

0.6

3

การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

0.4

3

1.2

รวม

3

เฉลี่ย

1.00

7

จากนั้นนํามาพล็อตดวยเรดาหกราฟ (Rader Graph)

5
Opportunities

Strengths 3.8

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4

Weaknesses

3

Threats

ผลกระทบรวม
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จากเรดาหกราฟจะเห็นไดวาพื้นที่ใตกราฟของสํานักคอมพิวเตอรที่มีปริมาณมาก คือ SO และ WO ซึ่งทําใหมี
ความเหมาะสมที่จะใชกลยุทธเติบโต (growth strategy) แลวนํามากําหนดกลยุทธดวย SWOT matrix

SWOT Analysis

จุดแข็ง (S)

จุดออน (W)

บุคลากรมีความรูความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ S1

บุคลากรยังขาดการพัฒนางานสูงานวิจัย W1

มีการใหบริการที่ดี S2

สถานที่ในการปฏิบัติงานคับแคบ ไมทันสมัย
W2

มีเครื่องมือและอุปกรณสําหรับใหบริการที่ทันสมัยและ
เพียงพอ S3
การบริการงานเนนการมีสวนรวม S4
มีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา S5
มีการพัฒนาระบบที่ตอบสนองกับการใชงานที่หลากหลาย
S6

โอกาส (O)

กลยุทธเพิ่มศักยภาพ (S + O)

กลยุทธเรงพัฒนา (W + O)

รัฐบาลใหการสนับสนุนดาน
การศึกษา O1
รัฐบาลมีนโยบาย 4.0 มาใช
สําหรับการขับเคลื่อนประเทศทุก
มิติ O2
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
O3

เพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(S1+S2+S3+O2+O3)

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานงานวิจัย
(W4+O1+O3)

การสนับสนุนการสรางสื่อออนไลน (S1+S2+S3+S6+O2)

ปรับปรุงอาคารสถานที่ (W5+O1)

ภัยคุกคาม (T)

กลยุทธสรางภูมิคุมกัน (S + T)

กลยุทธแกวิกฤติ (W + T)

ผูใชบริการขาดการนําเทคโนโลยี
ไปประยุกตใช T1
ภาษาที่ใชในการสื่อสารสําหรับ
การใหบริการ
(ภาษาตางประเทศ) T2
การรักษาความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ T3

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการใหบริการ
(S2+S5+T2)

ปรับปรุงระบบความปลอดภัยดานสารสนเทศ
(W1+T3)

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (S4+S5+S6+O1+O3)
พัฒนาระบบสารสนเทศใหพรอมใหบริการ
(S2+S3+S6+O2+O3)
บริการวิชาการเพื่อจัดหารายได (S2+S3+O2)
ใหบริการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุนดาน
เทคโนโลยี (S1+S2+S3+O1+O2)
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ความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2557– 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5
กับ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2557 – 2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2560
วิสัยทัศนมหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงมั่นที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพพรอม
ทํางานในประชาคมอาเซียน เปนศูนยกลางการเรียนรูอารยธรรมทวารวดี และเปนคําตอบของทองถิ่นในการสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
วิสัยทัศนสํานักคอมพิวเตอร “พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล”
ประเด็นยุทธศาสตร
1. จัดใหมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่สนับสนุนตอ
ผูใชบริการ

สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
1. เพื่อใหผูใชบริการมี 1.1 นักศึกษาที่ไดรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใบประกาศนียบัตร
และการสื่อสารที่
ทางดานเทคโนโลยีที่
เพียงพอและมี
ไดรับการยอมรับ
ประสิทธิภาพ
1.2 บทเรียนออนไลน
1.3 อาคารที่มี
เครือขายไรสาย
ครอบคลุม
1.4 ระบบสารสนเทศ
ที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ที่ใหบริการกับ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

กลยุทธ
1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์การ
สอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สนับสนุนการสราง
บทเรียนออนไลน
3. พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
4. พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศให
พรอมใหบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร
1.ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
ใหมีศักยภาพพรอมทํางาน
ในประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
1. บัณฑิตมีความรู
1.1 รอยละของบัณฑิต
สมรรถนะ และ
ระดับปริญญาตรีที่ได
คุณลักษณะที่พึง
งานทํา/ศึกษาตอ/เปน
ประสงค พรอมทํางาน เจาของธุรกิจภายใน
ในประชาคมอาเซียน 1 ป (รอยละ 85)
1.2 คะแนนความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต
(4.50 คะแนน)
1.3 คะแนนความพึง
พอใจของนักศึกษาตอ
การจัดการเรียนการสอน
(4.50 คะแนน)
1.4 จํานวนรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
ของนักศึกษา (25
รางวัล)
1.5 รอยละนักศึกษาที่

กลยุทธ
1.พัฒนามาตรฐาน
วิชาการ
1.1 ใหความสําคัญกับ
เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ใหเทียบเคียงไดกับ
ตางประเทศ เรงนํา
รองในกลุมวิชาชีพที่
เคลื่อนยายแรงงาน
เสรี ใหมีคุณลักษณะ
พรอมตามขอตกลง
ยอมรับรวมคุณสมบัติ
นักวิชาชีพ (Mutual
Recognition
Arrangement:
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สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
ผานมาตรฐานทาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ
ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด (รอยละ 35)
1.6 รอยละนักศึกษาที่
ไดรับใบประกาศนียบัตร
ทางดานเทคโนโลยีที่
ไดรับการยอมรับ
(รอยละ 10)
1.7 จํานวนผลงานเชิง
นวัตกรรมของนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัล (5
ผลงาน)
1.8 จํานวนหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการทํางาน
(Work Integrated
Learning : WIL)
(5 หลักสูตร)
1.9 จํานวนหลักสูตรใหม
ที่มีการบูรณาการ
ระหวางศาสตร (3
หลักสูตร)
1.10 จํานวนหลักสูตร
สองภาษาหรือหลักสูตร
นานาชาติ (2 หลักสูตร)

กลยุทธ

MRA)
1.2 ปรับแผนการ
จัดการเรียนรูใน
รายวิชาใหสนับสนุน
การจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการกับ
การทํางาน (Work
Integrated
Learning) พัฒนาให
เกิดระบบการเรียนรู
รวมกันกับชุมชนและ
อุตสาหกรรม
(Community &
Industrial Links)
1.3 พัฒนาหลักสูตร
ใหมที่เปนการบูรณา
การระหวางศาสตร
เพื่อตอบสนองการ
สรางองคความรูห รือ
นวัตกรรมทีเ่ พิ่มมูลคา
ผลผลิต การคา
ชายแดน การผลิตการ
แปรรูปสินคาเกษตร
และการบริการ
ทองเที่ยว
1.4 เรงพัฒนา
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สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
1.11 จํานวนหลักสูตร
เฉพาะทาง ระยะสั้นหรือ
ระยะยาวที่ตอบสนอง
ความตองการของ
สังคมและทองถิ่น (5
หลักสูตร)
1.12 จํานวนบทเรียน
ออนไลน (10 บทเรียน)

กลยุทธ
หลักสูตรการเรียนการ
สอนเปนสองภาษา
หรือนานาชาติ
1.5 การพัฒนา
หลักสูตรเฉพาะทาง
หลักสูตรระยะสั้น
ระยะยาว หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ตาม
ความตองการของ
สังคมและทองถิ่น
ดาน ผูชวยพยาบาล
วัฒนธรรมไทยสําหรับ
ครูตางชาติ การดูแล
ผูสูงอายุ การสอน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
ครูประถม การเปน
ผูประกอบการ สปา
และนวดแผนไทย
การเกษตรในวิถีคน
เมือง การจัดสวน
การตลาด
อิเล็กทรอนิกส การ
จัดการธุรกรรม
การเงินกฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน
กฎหมายธุรกิจ
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สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ
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มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
มัคคุเทศกทองถิ่น
การจัดการรานคา
ปลีก ประกอบอาหาร
พื้นบาน วิทยากร
ชุมชน ฯ
1.6 จัดการศึกษาที่
มุงเนนทักษะ
ภาษาอังกฤษ ภาษา
ของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนและ
ทักษะทางดาน IT
2. เสริมสราง
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค
2.1 ผลักดันให
สาขาวิชาพัฒนา
โครงการเรียนรู
รวมกับชุมชนโดย
มุงเนนโครงการทีเ่ กิด
ประโยชนตอนักศึกษา
และชุมชน
2.2 พัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เนนกิจกรรมใหเกิด
กระบวนการเรียนรู
ความเปนมนุษยและ
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2. จัดใหมีบริการ
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับ
ผูใชบริการและทองถิ่น

สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

2. เพื่อจัดใหมีการ
บริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับผูใชบริการและ
ทองถิ่น

2.1 โครงการบริการ
วิชาการเพื่อจัดหา
รายได
2.2 บุคลากรสาย
วิชาการ/สาย
สนับสนุนทีไ่ ดรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร

2.1 พัฒนาการบริการ 2. วิจัยและบริการวิชาการ
วิชาการเพื่อจัดหารายได เพือ่ มุงเปนแหลงความรูที่
เปนที่ยอมรับของทองถิ่น

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
พลเมืองที่ดีของโลก มี
ทักษะที่จําเปนสําหรับ
ศตวรรษที่ 21
2.3 สนับสนุน
นักศึกษาเขารวมการ
แขงขันระดับชาติและ
นานาชาติ
2.4 สนับสนุน
กิจกรรมที่พัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค
2.ประชาชนในทองถิ่น 2.1 จํานวนงานวิจัย 1. ส่ งเสริมและ
รูเทาทันการ
และการถายทอดองค สนับสนุนการสร้ าง
เปลี่ยนแปลง มี
องค์ ความรู้
ความรู
ภูมิคุมกัน มี
1.1 สนับสนุนการวิจัย
ที่ตอบสนองโจทย
ความสามารถในการ
เพื่อสรางองคความรู
บริหารจัดการตนเอง ปญหาของทองถิ่น
และฐานความรูเพื่อ
และมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี (50 งานวิจัย)
หาคาตอบใหทองถิ่น
2.2 จํานวนงานวิจัย โดยมุงเนน
ประยุกตและพัฒนา การวิจัยเพื่อ
นวัตกรรมเชิงพาณิชย ตอบสนองโจทย
ปญหาของทองถิ่น
รวมกับSME/
างมูลคาเพิ่มใหกับ
ภาคอุตสาหกรรม (18 สร
ทรัพยากรในทองถิ่น
งานวิจัย)
1.2 สงเสริมการวิจัย
รวมเชิงพาณิชย/
2.3 จํานวนชุมชน
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สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

ตนแบบที่มี
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ตนเองที่ดี (10
ชุมชน)
2.4 จํานวน
ผูประกอบการราย
ใหม (15 ราย)

กลยุทธ
ภาคอุตสาหกรรม
1.3 สงเสริม/พัฒนา
นักวิจัยหนาใหม เพื่อ
กาวเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
1.4 สนับสนุน
นักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต/
บัณฑิตศึกษา ในการ
วิจัยเพื่อสราง
นวัตกรรมไทยแลนด
4.0
1.5 สงเสริมงานวิจัย
R TO R เพื่อพัฒนา
งานประจํา
2. สร้ างความ
ร่ วมมือกับภาคี
ภายนอกเพื่อ
ถ่ ายทอด
องค์ ความรู้
2.1 สงเสริมและ
พัฒนาเครือขายงาน
เชิงประเด็นและ
เชิงพื้นที่
2.2 สงเสริมใหชุมชน
ทองถิ่นมี
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สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ
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มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
ความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง
มีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีสุขภาวะทีด่ ี
โดยใชหลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน
2.3 สนับสนุนการเพิม่
ขีดความสามารถของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.4 พัฒนานักศึกษา
และประชาชนใน
ทองถิ่นใหมี
ศักยภาพเปน
ผูประกอบการราย
ใหม
2.5 สงเสริมและ
ใหบริการวิชาการเชิง
พาณิชย
2.6 สงเสริมการ
ใหบริการแกทองถิ่น
2.7 สงเสริมและสืบ
สานโครงการ
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สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ
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3. สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทย และเปน
ศูนยกลางการเรียนรูอารย
ธรรมทวารวดี

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
พระราชดําริ
3.นักศึกษาและ
1. สืบสาน
3.1 ระดับ
ประชาชนตระหนักถึง ความสําเร็จของการ ศิลปวัฒนธรรมและ
คุณคาศิลปวัฒนธรรม พัฒนาศูนยกลาง
นอมน าศาสตร
ทวารวดี วัฒนธรรม
การเรียนรูอารยธรรม พระราชาสูการ
ประเพณี
ทวารวดี (ระดับ 5) ปฏิบัติ

3.2 จํานวนโครงการ
ความรวมมือกับ
เครือขาย
ภายในจังหวัดเพื่อ
พัฒนาแหลง
ทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทวาร
วดี (10 โครงการ)
3.3 จํานวนชุมชนที่
ไดรับการสนับสนุน
สงเสริม
เปนตนแบบ
วัฒนธรรม (3 ชุมชน)
3.4 จํานวนชุมชนที่
ประสบความสําเร็จ
ในการ

1.1 การนอมน
าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
วิถีวัฒนธรรมไทย
สูทองถิ่น
1.2 สงเสริมนักศึกษา
และประชาชนใน
ทองถิ่นในการอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
1.3 การพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวทางวัฒ
ธรรมในทองถิ่น
1.4 สรางเครือขาย
ภายในจังหวัด เพื่อ
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สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ
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มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

นอมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และ
วิถีวัฒนธรรมไทยสู
การประยุกตใช
(2 ชุมชน)*

กลยุทธ
อนุรักษและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
1.5 สนับสนุน
สงเสริม ชุมชน
ตนแบบวัฒนธรรม
2. การพัฒนา
ศูนยกลางการเรียนรู
อารยธรรมทวารวดี
2.1 ศึกษา วิจัย
รวบรวมองคความรู
และเผยแพรเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
ทวารวดี
2.2 การพัฒนาหอ
วัฒนธรรม
3. การสรางมูลคาเพิม่
ทางเศรษฐกิจดวยทุน
ทางวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น
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3. บริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาระบบใหมี
ประสิทธิภาพ

สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

3. เพื่อใหมีระบบ
บริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาล

3.1 บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา

กลยุทธ

1. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรดานการ
ใหบริการ

ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

4.มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 4.องคกรที่มี
ที่บริหารจัดการดวยหลัก
สภาพแวดลอมเอื้อตอ
ธรรมาภิบาล
การเรียนรู มี
ระบบงานที่คลองตัว
และบริหารจัดการ
ดวยหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
3.1 สรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจดวยทุน
ทางวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น

4.1 ระดับ
ความสําเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ระดับ 5)
4.2 คะแนนความสุข
ในการทํางานของ
บุคลากร
(4 คะแนน)
4.3 รอยละของ
อาจารยที่มีตําแหนง
ทางวิชาการ
(ร้ อยละ 30)
4.4 รอยละของ
อาจารยที่สอบผาน
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑที่มหาวิทยาลัย

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
1.1 สนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพรอมสู
ความกาวหนาทาง
อาชีพ
1.2 สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ
ใหแกอาจารยและ
บุคลากรเพื่อใหมี
ศักยภาพในการจัด
กระบวนการเรียนรู
1.3 เรงพัฒนาและ
สนับสนุนการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร

สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กําหนด (ร้ อยละ 50)
4.5 ระดับ
ความสําเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
สู Green and
Clean University
(ระดับ 5)

กลยุทธ
ของคณาจารย
1.4 สงเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให
สามารถรองรับการ
ประเมินทุกระดับ
2. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่น า
ไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู
2.1 สรางสังคมแหง
การเรียนรู
2.2 พัฒนาระบบกา
รท างานเพื่อลด
ขั้นตอนการท างาน
เพิ่มประสิทธิภาพ กา
รท างาน ใหบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ดวย
E-office มุงสู Euniversity
2.3 มุงสูการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม
และการบริหาร
จัดการดวย หลักธรร
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ประเด็นยุทธศาสตร

สํานักคอมพิวเตอร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด

กลยุทธ

ประเด็นยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยฯ
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ
มาภิบาล
3. พัฒนา
สภาพแวดลอมและ
ภูมิสถาปตยมุงสู
Green and Clean
University
3.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อ
รองรับการ
เจริญเติบโตของ
มหาวิทยาลัยที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
(green growth) และ
สรางสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ เพื่อ
สนับสนุนบรรยากาศ
ทางวิชาการ
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แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2561
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แผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2557-2561 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561

ปรัชญา

“กาวทันไอซีที เปนเวทีประชาสัมพันธเพื่อสรางสรรคสังคมแหงการเรียนรู”

คานิยมหลัก

I = Innovation
C = Continuous quality Improvement
T = Teamwork

เอกลักษณ

“บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน”

อัตลักษณ

“จิตอาสา พัฒนาทองถิ่น”

วิสัยทัศน

“พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล”

พันธกิจ

1. จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. บริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนตอผูใชบริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จัดใหมีบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูใชบริการและทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 เพื่อใหผูใชบริการมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 2 เพื่อจัดใหมีการบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูใชบริการและทองถิ่น
เปาประสงคที่ 3 เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล

24

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : จัดใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนตอผูใชบริการ
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

1.เพื่อใหผูใชบริการมีเทคโนโลยี 1.1 นักศึกษาที่ไดรับใบ
สารสนเทศและการสื่อสารที่
ประกาศนียบัตรทางดาน
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับ
1.2 บทเรียนออนไลน
1.3 อาคารที่มีเครือขายไรสาย
ครอบคลุม
1.4 ระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นที่ใหบริการกับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

เปาหมาย
2561

หนวยนับ

10

รอยละ

1. เพิ่มผลสัมฤทธิ์การสอบมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักคอมพิวเตอร

10

รายวิชา

2. สนับสนุนการสรางบทเรียนออนไลน

สํานักคอมพิวเตอร

80

รอยละ

3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักคอมพิวเตอร

1

จํานวน

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให
พรอมใหบริการ

สํานักคอมพิวเตอร

กลยุทธ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : จัดใหมีบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับผูใชบริการและทองถิ่น
เปาประสงค
2. เพื่อจัดใหมีการบริการ
วิชาการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหกับผูใชบริการ
และทองถิ่น

ตัวชี้วัดเปาประสงค
2.1 โครงการบริการวิชาการ
เพื่อจัดหารายได

2.2 บุคลากรสายวิชาการ/สาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาดาน
เทคโนโลยี

เปาหมาย
2561

หนวยนับ

1

โครงการ

พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได

สํานักคอมพิวเตอร

20

รอยละ

พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน
ดานเทคโนโลยี

สํานักคอมพิวเตอร

กลยุทธ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : บริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาระบบใหมีประสิทธิภาพ
เปาประสงค

ตัวชี้วัดเปาประสงค

เปาหมาย
2561

หนวยนับ

3.เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการ
ดวยหลักธรรมาภิบาล

3.1 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา

80

รอยละ

กลยุทธ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการ
ใหบริการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักคอมพิวเตอร
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การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2557 – 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 5)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

1.จัดใหมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
สนับสนุนตอผูใชบริการ

1. เพื่อใหผูใชบริการมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับ
ใบประกาศนียบัตรทางดาน
เทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับ**
1.2 จํานวนบทเรียนออนไลน
1.3 รอยละของอาคารที่มี
เครือขายไรสายครอบคลุม
1.4 ระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นที่ใหบริการดับ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย*

57-61

เปาหมาย (Target)
57 58 59 60

61

10

-

10

20

5

10***

10

35

40

45

50

10***

80

-

65

70

75

80

1

-

-

-

1

1

หมาย
เหตุ

* หมายถึง ตัวชี้วัดใหมที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
** หมายถึง รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ไดรับใบประกาศนียบัตรที่ไดรับการยอมรับ
*** หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการปรับเกณฑใหม
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การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2557 – 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 5)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

2.จัดใหมีบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
ผูใชบริการและทองถิ่น

2. เพื่อจัดใหมีการบริการวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
ผูใชบริการและทองถิ่น

2.1 โครงการบริการวิชาการเพื่อ
จัดหารายได*
2.2 บุคลากรสายวิชาการ/สาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาดาน
เทคโนโลยี

เปาหมาย (Target)
57 58 59

60

61

1

-

-

-

-

1

20

-

-

-

-

20

57-61

หมายเหตุ

หมายเหตุ
* หมายถึง ตัวชี้วัดใหมที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
** หมายถึง รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ไดรับใบประกาศนียบัตรที่ไดรับการยอมรับ
*** หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการปรับเกณฑใหม
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การกําหนดเปาหมายของตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2557 – 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 5)
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

3. บริหารจัดการดวยหลัก
3. เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการ
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาระบบ ดวยหลักธรรมาภิบาล
ใหมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
3.1 รอยละของบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา

57-61
80

เปาหมาย (Target)
57 58 59

60

61

-

70

80

-

60

หมายเหตุ

หมายเหตุ
* หมายถึง ตัวชี้วัดใหมที่เพิ่มขึ้นมาเมื่อไดมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
** หมายถึง รอยละของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่ไดรับใบประกาศนียบัตรที่ไดรับการยอมรับ
*** หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีการปรับเกณฑใหม
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เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2561
ประเด็นยุทธศาสตร

1.จัดใหมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
ที่สนับสนุนตอผูใชบริการ

เปาประสงค

1. เพื่อใหผูใชบริการมี
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1.1 รอยละของนักศึกษาที่ไดรับ
ใบประกาศนียบัตรทางดาน
เทคโนโลยีที่ไดรับการยอมรับ*
1.2 จํานวนบทเรียนออนไลน*
1.3 รอยละของอาคารที่มี
เครือขายไรสายครอบคลุม
1.4 ระบบสารสนเทศที่มีการ
พัฒนาเพิ่ม*

คะแนนเฉลี่ย

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน
ระดับ หลัง
คะแนน ถวง
น้ําหนัก

เปา
หมาย
2561

1

2

3

4

5

10

10

5

7.5

10

12.5

15

20

10

10

1

5

10

15

20

20

10

80

30

40

50

60

70

10

10

1

0

0

1

2

3

10

น้ําหนัก
รอยละ

40

40
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เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2561 (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

2.จัดใหมีบริการวิชาการ
2. เพื่อจัดใหมีการบริการวิชาการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ
ใหกับผูใชบริการและทองถิ่น ผูใชบริการและทองถิ่น

ตัวชี้วัด

2.1 โครงการบริการ
วิชาการเพื่อจัดหารายได*
2.2 บุคลากรสายวิชาการ/
สายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี
คะแนนเฉลี่ย

เกณฑการใหคะแนน

คะแนน
ระดับ หลัง
คะแนน ถวง
น้ําหนัก

เปา
หมาย
2561

1

2

3

4

5

20

1

-

-

1

2

3

20

20

20

10

15

20

25

30

20

น้ําหนัก
รอยละ

40

40
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เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2561 (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตร

3. บริหารจัดการดวยหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ระบบใหมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค

3.เพื่อใหมีระบบบริหารจัดการดวย
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

3.1 บุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนา

น้ําหนัก
รอยละ

เกณฑการใหคะแนน

เปา
หมาย
2560
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5
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20

20

คะแนนเฉลี่ย

20

รวมคะแนนทั้งหมด

100

คะแนน
ระดับ
หลัง
คะแนน ถวง
น้ําหนัก

20
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