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สวนที่ 1 

ความเปนมา 

ความเปนมา 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดมีการจัดทําแผนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนระยะเวลา 4 ป (พ.ศ.2555 – 2558) 

โดยไดมีการระดมสมองจากผูมีสวนไดสวนเสียไดแกตัวแทนผูบริหารบุคลากรจากสาขาตางๆคณาจารย

ที่รับผิดชอบการเรียนการสอนดานสารสนเทศนักศึกษาศิษยเกาและตัวแทนชุมชนทองถิ่นเพื่อทบทวน

ผลการดําเนินงานที่ผานมาตลอดจนรวมกันวิเคราะหปญหาและอุปสรรคแนวโนมสภาวการณปจจุบัน

เพื่อปรับทิศทางเปาหมายการพัฒนาระบบสารสนเทศของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ฉบับที่ 11 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแผนยุทธศาสตรอาเซียนของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษาแผนแมบทมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครแผนแมบท ICT แหงชาติแผนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2553 – 2556 เพื่อใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเศรษฐกิจสังคมในปจจุบันและในอนาคต 

สืบเนื่องจากเมื่อปพ.ศ. 2548 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 

ไดประเมินมหาวิทยาลัยแลวใหคําชี้แจงวามหาวิทยาลัยจําเปนตองมีระบบสารสนเทศในการบริหาร

จัดการดังนั้นมหาวิทยาลัยตองมีหนวยงานเพื่อรองรับการทํางานดังกลาวโดยจัดตั้งงานพัฒนาระบบ

สารสนเทศและสื่ออเิล็กทรอนิกสขึ้นสังกัดอยูในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งขึ้นตาม

โครงสรางใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเมื่อปพ.ศ. 2548 โดยรวมศูนยวิทยบริการและศูนย

คอมพิวเตอรเขาดวยกันโดยแบงสวนงานภายในสํานักออกเปน 6 งานคืองานบริหารทั่วไปงานพัฒนา

ทรัพยากรสารสนเทศงานวารสารและสิ่งพิมพตอเนื่องงานบริการสารสนเทศและการฝกอบรมงาน

เครือขายและบริการคอมพิวเตอรงานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งนี้การดําเนินการ

ของสํานักมุงเนนจัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนการสอนและใหบริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการจัดทํารายงานวิจัยเรื่องการจัดทําแผนแมบทเครือขาย

สารสนเทศสถาบันราชภัฏสกลนครครั้งแรกเมื่อปพ.ศ. 2544 ซึ่งไดจัดแบงสวนการจัดทําเปน

กระบวนการสรางสารสนเทศและการจัดเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งแนวความคิดดังกลาวไดนํามาใชเปน

รางแผนแมบทเครือขายสารสนเทศสถาบันราชภัฏสกลนครประกอบดวยโครงสรางองคกรดาน
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สารสนเทศการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาซอฟตแวรและการจัดเก็บขอมูลและการพัฒนาฮารดแวรเพื่อ

ใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการจัดทําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

สถาบันราชภัฏสกลนคร 

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ

จัดทําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพ.ศ. 2553 - 2556 รวมทั้งการ

แปลงแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศไปสูการเปนรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย

และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงกรอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปพ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสําคัญ 

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนพ.ศ.2555 – 2558 ถือ

เปนแผนการทํางานที่ตอบสนองตอการประเมินมหาวิทยาลัยจากหนวยงานภายในและหนวยงานภาย

นอกจากผูประเมินดังนี ้

1. การประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศึกษา 

2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  

3. การประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

4. การประเมินจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

5. การประเมินจากสํานักงบประมาณ (สงป.)  

เพื่อยกระดับมาตรฐานของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหเปนที่ยอมรับในระดับ

ทองถิ่นระดับประเทศและระดับสากลใหมีกลไกการบริหารและการจัดการตลอดจนปจจัยอื่นๆที่

เกี่ยวของตอการพัฒนาสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยแผนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบียนพ.ศ.2555-2558 3  
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บริบทการใชระบบสารสนเทศของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปจจุบันสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแนวโนมในการใชงานระบบสารสนเทศที่สูง

และเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเปนผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยเปดสาขาวิชาที่สอนมากขึ้นและรับ

นักศึกษาในแตละสาขาวิชาเพิ่มขึ้นมากกวาเดิมทําใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการ

พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่องเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูใชที่เปนนักศึกษาอาจารย

เจาหนาที่และบุคลากรที่ชวยในการบริหารจัดการงานตางๆอยางเปนระบบใหมีความสะดวกรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้นจากการประเมนิมหาวิทยาลัยของผลการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดประเมินมหาวิทยาลัยแลวใหคําชี้แจงวามหาวิทยาลัยจําเปนตองมีระบบ

สารสนเทศในการบริหารจัดการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) มีการกําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่

จําเปนในการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให

สถาบันอุดมศึกษามีระบบฐานขอมูลที่สําคัญซึ่งมีความถูกตองครอบคลุมทันสมัยตรงตามรูปแบบ

มาตรฐานกลางที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารฐานขอมูลอุดมศึกษาดานตางๆใหเปน

เอกภาพรวมทั้งเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติราชการ

และตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยดังนั้นรูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจึง

มุงเนนใหบุคลากรไมวาจะเปนอาจารยเจาหนาที่ในองคกรเขามามีบทบาทในการใชงานระบบ

สารสนเทศมากขึ้น 
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สวนที่ 2 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

จุดแข็ง (Strengths)  

1. มีระบบสนับสนุนการเรียนรูและใหบริการในการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

2. ผูบริหารของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหการสนับสนุนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและสื่ออเิล็กทรอนิกส 

3. มีเครื่องมือและทรัพยากรดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

4. มีระบบเว็บไซตที่ใหบริการและประชาสัมพันธขอมูลของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

5. มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสทิธิภาพ 

6. มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สะดวกตอการสงหนังสอืเอกสารทางราชการ 

 

จุดออน (Weaknesses)  

1. ขาดกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2. การประสานงานระหวางบุคลากรขาดการเชื่อมโยงกันและการมีสวนรวม 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลสถิติขอมูลการใชงานระบบสารสนเทศยังไมเปนระบบ 

4. ขาดเซิฟเวอรที่พรอมจะรองรับระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

5. ขาดงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงสารสนเทศในอนาคต 

6. ระบบอินเตอรเน็ตยังไมคอยเสถียร 

 

โอกาสที่จะดําเนินการได (Opportunities)  

1. สมศ. มีนโยบายใหมหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหาร 

2. กพร. มีการสรางมาตรฐานขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาทําใหเรามีโอกาสพัฒนา 

3. สมศ. มีการจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาทําใหเราตองพัฒนา 
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อุปสรรค (Threats)  

1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 

2. ผูใชบริการไมพึงปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

3. ความเสี่ยงและภัยจากสิ่งที่ไมพึงประสงคที่จะสงผลกระทบตอขอมูลสารสนเทศ 

4. คาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศคอนขางสูง 
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สวนที่ 3 

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

วิสัยทัศน 

บริการระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคนและการศึกษาโดยทาหนาที่เชื่อมโยงการติดตอสื่อสาร

ภายในคณะฯที่มีความพรอมตอการสนับสนุนการบริการจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

พันธกิจ 

1. สงเสริมและพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอความตองการของ

บุคลากรและมหาวิทยาลัย 

2. เพิ่มขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตอบสนอง

ตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศทันตอสภาวการณปจจุบัน 

4. สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. เพื่อใหเกิดการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองตอความตองการของ

ผูรับบริการไดแกหนวยงานตางๆภายในคณะอาจารยบุคลากรนักศึกษาและชุมชน 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเครื่องมืออุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอบสนองตอการดาเนินงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหนวยงานรับบริการอื่นๆ 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลกรและนักศึกษาใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันตอสภาวการณปจจุบัน 

 

เปาประสงค 

1. ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเชนบริการระบบเครือขายการพัฒนาฐานขอมูลการ

ใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรรวมถึงการใหบริการสารสนเทศอื่นๆที่สามารถตอบสนองตอความ
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ตองการของผูใชบริการไดแกหนวยงานตางๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอาจารยบุคลากรและ

นักศึกษา 

2. จัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณสารสนเทศ

อื่นๆที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงและเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัยฯ 

3. พัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารยบุคลากรนักศึกษาเพื่อใหบรรลุ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯและสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน 

4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาหนวยงานใหเปนหนวยงานแหงการเรียนรู

บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพและมีความสุข 

 

กลยุทธ 

1. สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการดานการศึกษาการ

วิจัย 

2. สงเสริมและสนับสนุนการใชซอฟตแวรโอเพนซอรส (Open Source) สาหรับพัฒนาระบบ

สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการสื่อสารในหนวยงานภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

3. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองตอการดําเนินงาน

ตามวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. มีการพัฒนามาตรฐานขอมูลของระบบสารสนเทศและทําการเผยแพรภายในสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน กับการพัฒนาระบบไดใชเปนมาตรฐานเดียวกัน 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีประสบการณจากการเรียนรูการพัฒนาระบบสารสนเทศ

จากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. สงเสริมใหหนวยงานภายในสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตระหนักถึงความสําคัญ

ในการเปนเจาของขอมูล 

7. สงเสริมใหผูเรียนและผูสอนมีทักษะในการใชระบบการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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ความเชื่อมโยงระหวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น ที่เปนศูนยกลางทางวิชาการและเครือขายการเรียนรูคูคุณธรรม 

 เพื่อพัฒนาสังคมอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร 1: 

พัฒนาระบบการจัด

การศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร 2: 

ใหโอกาสทางการ 

ศึกษาแกคนในทองถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 3: 

วิจัยและบริการบน

พื้นฐานความตองการ

ของทองถ่ิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4: 

อนุรักษ สงเสริมสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 5: 

สงเสริมและพัฒนา

กระบวนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตร 6: 

สรางเสริมเครือขายการ

เรียนรู 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 7: 

บริหารจัดการที่ด ี

 

วิสัยทัศนของแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีระบบสารสนเทศที่มีความพรอมตอการสนับสนุน การบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร 1: 

พัฒนาระบบสารสนเทศ

และสื่ออิเล็กทรอนิกส

ใหกับมหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร 2: 

จัดหาซอฟตแวรและองค

ความรูที่เหมาะสมในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 3: 

กระบวนการการนํา

ระบบสารสนเทศไปใชใน

งานมหาวิทยาลัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4: 

กําหนดมาตรฐานความ

ปลอดภัย ความมั่นคง

และมาตรฐานของระบบ

สารสนเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 5: 

สรางกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรใน

การพัฒนาระบบ

สารสนเทศและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

ประเด็นยุทธศาสตร 6: 

การเชื่อมโยงระบบ

สารสนเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 7: 

สงเสริมใหมีระบบการ

จัดการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ผานระบบสารสนเทศ 

 

เปาประสงค 1: 

มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อใชใน

การบริหารจัดการใน

มหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 2: 

มีซอฟตแวรที่เหมาะสม

สําหรับการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ 

 

เปาประสงค 3: 

มีกระบวนการที่นําระบบ

สารสนเทศไปใชงานเพื่อ

ตอบสนองการใชงาน

ระบบสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยของ

บุคลากรและนักศึกษา 

 

เปาประสงค 4: 

เพื่อใหมีมาตรฐานความ

ปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

 

เปาประสงค 5: 

เพื่อสรางองคความรูและ

ทักษะใหบุคลากรมี

ความสามารถในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ

และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

เปาประสงค 6: 

เพื่อใหหนวยงาน 

ทราบถึงสถานะความ

เปนเจาของขอมูล

สารสนเทศของตนเอง 

 

เปาประสงค 7: 

มีระบบการจัดการเรียน

การสอนที่ใชระบบ

สารสนเทศและสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

 

กลยุทธ 1: 

จัดหาและพัฒนาระบบ

สารสนเทศที่สอดคลอง

กับความตองการตอการ

ใชงานและตอบสนองตอ

ประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ2: 

สงเสริมและสนับสนุนการ

ใชซอฟแวรโอเพนซอรส

(Open Source)สําหรับ

พัฒนาสารสนเทศและสื่อ

อิเล็กทรอนิกสเพื่อการ

สื่อสารในหนวยงานและ

เผยแพรสูภายนอก 

 

กลยุทธ3: 

สงเสริมการพัฒนา

เครือขายการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและความรวมมือ

ระหวางบุคลากร 

 

กลยุทธ4: 

มีการพัฒนามาตรฐาน

ขอมูลของระบบ

สารสนเทศและทําการ

เผยแพรใหกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของกับการ 

พัฒนาระบบไดใชเปน

มาตรฐานเดียวกัน 

 

กลยุทธ5: 

พัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหมี

ประสบการณจากการ

เรียนรูการพัฒนาระบบ

สารสนเทศจากหนวย 

งานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 

กลยุทธ6: 

เพื่อใหหนวยงานบูรณา

การเชื่อมโยงขอมูล

สารสนเทศและ

แลกเปลี่ยนขอมูล 

 

กลยุทธ7: 

สงเสริมใหผูเรียนและ

ผูสอนมีทักษะในการใช

ระบบการจัดการเรียน

การสอนและการเรียนรู

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับมหาวิทยาลัย 

 

เปาประสงคที่ 1 มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อใชในการบริหารจัดการใน

สํานักฯ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2555 2556 2557 2558 

จํานวนระบบสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น 5 6 6 7 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

จัดหาซอฟแวรและองคความรูที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 

เปาประสงคที่ 2 มีซอฟแวรและองคความรูที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2555 2556 2557 2558 

1. จํานวนซอฟแวรลิขสิทธิ์ที่ใชงานคิดเปนรอยละ 30 35 50 50 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

กระบวนการนําระบบสารสนเทศไปใชงานในมหาวิทยาลัย 

 

เปาประสงคที่ 3 มีกระบวนการที่นําระบบสารสนเทศไปใชงาน เพื่อตอบสนองความตองการของระบบ

สารสนเทศในสํานักฯ 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2555 2556 2557 2558 

1. จํานวนการประชุมในการถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรียนรู ดานการวิจยั 

2 3 3 4 

2. รอยละความพึงพอใจที่ไดจากการประชุม 80 80 80 80 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

กําหนดมาตรฐานความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานของระบบสารสนเทศ 

 

เปาประสงคที่ 4 เพื่อใหมีมาตรฐานความปลอดภัยกับระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2555 2556 2557 2558 

1. มีเอกสารนโยบาย ความปลอดภัย ความเสี่ยงการ

สํารองขอมูล 

1 2 2 2 

2. มีการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัย 1 2 2 2 

 



~ 11 ~ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

สรางกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใรการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 

สื่อเล็กทรอนิกส 

เปาประสงคที่ 5 เพื่อสรางองคความรูและทักษะใหบุคลากรมีความสามารถในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2555 2556 2557 2558 

1. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 1 2 2 2 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 

 

เปาประสงคที่ 6 เพื่อใหหนวยงานบูรณาการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศและแลกเปลี่ยนขอมูล 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2555 2556 2557 2558 

1. การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบใหเปนระบบเชื่อมโยง

ขอมูล 

1 1 1 1 

2. มีระบบสารสนเทศดานการเงิน เพื่อใชในการ

ตัดสินใจของผูบริหารเพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 

3. มีระบบฐานขอมูลการวิจัย 1 1 1 1 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 

สงเสริมใหมีระบบสื่อการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

เปาประสงคที่ 7 มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ใชระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

2555 2556 2557 2558 

1. จํานวนบทเรียนหรือสื่อการเรียนรูเพิ่มขึ้น 7 8 8 8 

2. จํานวนของอาจารยที่ใชสื่อการเรียนการสอนที่

เพิ่มขึ้น 
15 20 20 20 
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สวนที่ 4 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 

การบริหารจัดการ 

 เพื่อใหการบริหารจัดการในการแปลงแผนกลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศของมาหา

วิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปสูการปฏิบัติงานไดจริง ฝายประชาสัมพันธและสารสนเทศ สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ควรมีการประสานงานภายในหนวยงานตางๆ เพื่อรับผิดชอบในการผลักดัน

ภาระงานดานสารสนเทศของมหาวิทยาลัย รวมถึงการจัดทํานโยบาย/แผนกลยุทธการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การกํากับดูแลและผลักดันแผนสูการปฏิบัติและการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผล

การดําเนินงานตามแผน ดวยตัวชี้วัดตามมาตรฐานสากลอยางตอเนื่อง 

 นอกจากนี้ จําเปนตองมีการจัดตั้งคณะทํางานยุทธศาสตร ซึ่งควรประกอบดวยบุคลากรภายใน

หนวยงาน และบุคลากรของหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่ถูกกําหนดใหเปน

หนวยงานหลักในหลายๆ มาตรการของยุทธศาสตรนั้นๆ และจัดใหมีการประชุมเพื่อกําหนดแนว

ทางการทํางานรายยุทธศาสตร เพื่อวางแผนและจัดลําดับความสําคัญ ในการผลักดันมาตรการ และ

โครงการนํารองใหสอดคลองกับกรอบระยะเวลาที่กําหนดในแผนกลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 การบริหารจัดการแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนได

ดําเนินการตามแผนกลยุทธการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไดเนน

การสรางกลไกในการทํางานเพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

กับการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาทิ งานคลัง คณะตางๆ เปนตน 

ทั้งนี้ตองสรางความเขาใจ การยอมรับ และความรวมมือในการนําแผนกลยุทธการพัฒนาระบบ

สารสนเทศไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งหนวยงานที่ถูกระบุชื่อเปนหนวยงานที่เกี่ยวของในแตละยุทธศาสตร โดยใหหนวยงานนั้นๆ 

จัดทําหรือปรับแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 4 ป ของหนวยงาน 

 นอกจากนี้ จะตองสรางกลไกเพื่อใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม โดยเชื่อมโยง

ระหวางแผนงาน แผนเงิน และแผนคน โดยจะตองมีการพัฒนากรอบและหลักเกณฑการพิจารณา

แผนงาน/โครงการ รวมกันระหวางหนวยงานและใหสอดคลองกับตัวชี้วัดของสํานักคณะกรรมการ
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พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) และ

ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

การติดตามประเมินผล 

 ใหมีการประเมินการแปลงแผนสูการปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินงานาของหนวยปฏิบัติสอดคลอง

และครอบคลุมเปาหมายและยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาที่กําหนดในแผนกลยุทธการพัฒนาระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีสวนในการ

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล ภายใตกรอบความสัมพันธเชื่อมโยงเปาหมาย ยุทธศาสตรและ

หนวยงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางในการพัฒนาระบบการติดตามและ

ประเมินผลดังนี้ 

1. การสรางตัวชี้วัด เพื่อเปนเครื่องมือที่บงบอกถึงความสําเร็จและผลกระทบของการ

ดําเนินการตามแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนในการติดตามประเมินผล โดยอยาง

นอยควรมีตัวชี้วัดใน 3 ระดับ ไดแก การวัดผลกระทบสุดทายของการพัฒนา (Outcome) และการวัด

ประสิทธิผลของยุทธศาสตรการพัฒนา (Output) และการวัดประสิทธิภาพของหนวยงานที่เกี่ยวของใน

การนําแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศไปปฏิบัต ิ

2. จัดทําฐานขอมูลรายการดัชนีชี้วัดหลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน และตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ รวมทั้งการสรางเครือขาย

เชื่อมโยงฐานขอมูลโดยกําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบแตละดัชนีปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา 

และเชื่อมโยงขอมูลไปยังหนวยงานกลางเพื่อเผยแพรใหหนวยงาน/นักศึกษา/ประชนรับทราบทั่วไป 

รวมทั้งใหมีการศึกษาติดตาม การพัฒนาดัชนีดังกลาวในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง เพื่อปรับปรุง

รายการรวมทั้งการใหคํานิยามดัชนชีี้วัดของประเทศไทยใหเหมาะสมตามกาลเวลา 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหรือโครงการจะเปนหนวยงานรับผิดชอบในการติดตาม

ประเมินผล โดยจะมกีารติดตามความกาวหนา (Monitoring) ของการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ

ทุกป และมีการประเมินผลอยางเปนระบบในชวงครึ่งแผนซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลจะ

ไดนําไปใชในการพิจารณาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหรือปรับแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ/

แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานใหมคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณตอไป 


