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ค าน า 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ ซึง่มีพันธกจิทีส่ าคัญในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน ได้ตระหนกัถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรบัของสังคมและ
สามารถแข่งขันได้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติที่ถอืเป็นนโยบายของปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล 
ที่มีผลต่อการพฒันามหาวิทยาลัยด้านต่างๆ นั้นทีส่ิ่งที่ถือว่าเป็นกลไกของการบริหารจัดการทีส่ าคัญอย่างหนึ่ง 
ที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีแผนการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรมกล่าวคือ แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการและการตัดสินใจ เพื่อน ามาใช้ประกอบการด าเนินการพฒันาด้านทีเ่ช่ือมโยงเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ด้านระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลเข้าด้วยกัน และในปีการศึกษา 
2556 นี้มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการปรับปรงุระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของผูป้ระเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของปีทีผ่่านมา โดยเน้นการเช่ือมโยงระบบ
สารสนเทศฯ ระดับมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่หน่วยงานย่อยอย่างเป็นระบบ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จงึหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ ประจ าปี 2556 ฉบับนีจ้ะช่วยส่งเสริมและใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติและพฒันาด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เปน็แนวทางให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ได้
น าไปใช้ในการพัฒนาระบบข้อมลูข่าวสาร ทีจ่ะก่อให้เกิดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจใน
ระดับคณะ ศูนย์ ส านัก ตลอดจนระดบัมหาวิทยาลัยสืบไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

  

 ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามภารกิจของวิทยาลัย ซึ่งจะบรรลุผลและประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้  มีความจ าเป็นต้องอาศัยสารสนเทศด้านต่าง ๆ มาใช้ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน 
แก้ไขปัญหา ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในปี 2555 ที่ผ่านมาได้มีความพยายาม   
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในด้านต่าง ๆ ดังนั้น จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกับหน่วยงานย่อยระดับคณะ ส านักฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และพัฒนาระบบสารสนเทศที่จะตอบสนองต่อผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ในการใช้วิเคราะห์หาเหตุผล
และตัดสินใจในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างแม่นย า โดยแผนพัฒนาระบบสารสนเทศฯฉบับนี้ได้รวบรวม
ปัญหาและ อุปสรรคที่เกิดข้ึนจากป ี2555 มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงโดยในปี 2556 ซึ่งได้ปรับปรุงมาใช้
งานระบบสารสนเทศที่ได้จัดท าความร่วมมือในการพัฒนากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  สามารถน าไปใช้กับ
หน่วยงานย่อยระดับ คณะ ส านักให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด 7.3  และสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้วางโครงการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้มีความสมบูรณ์เพิ่มมากข้ึน โดยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่อาจยัง       
ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดในปีปัจจุบันสืบเนื่องจากมีระยะเวลาการน าเข้าข้อมูลน้อย จึงมีเพียงข้อมูลสารสนเทศด้าน
บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร ที่ได้ด าเนินการถ่ายโอนเข้าสู่ระบบไปแล้ว  
 ในปี พ.ศ. 2556 นับได้ว่าเป็นปีเริ่มต้นของการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจให้มีความมั่นคง มีความครบถ้วน มีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร จะสามารถน าข้อมูลสารสนเทศจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ     
ที่พัฒนาข้ึนไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ
สภาพความเป็นจริง แต่อย่างไรก็ตามในพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
มหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะให้ระบบสารสนเทศฯ มีความสมบูรณ์และครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน การวางแผน 
การตัดสินใจ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้านต่อไป 
  

 

 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) 
                              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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ส่วนท่ี 1 

บทน า 

ข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูก าแพงเพชร โดย
สถาปนาข้ึน เมือ่ 29 กันยายน 2516  ตั้งอยูเ่ขตหมูบ่้านวังยาง  หมู่ที ่ 1 ต าบลนครชุม  อ าเภอเมอืง  จงัหวัด
ก าแพงเพชร  มีเนื้อที่  421  ไร่  58  ตารางวา 

ปีพุทธศักราช  2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช  2518 
ยกฐานะเปน็สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ.จ านวน 392 คน ซึ่ง
นักศึกษาได้รับการคัดเลือกจากสภาต าบลต่างๆในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  
และจังหวัดตาก 

ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติวิทยาลยัครู (ฉบบัที2่) พุทธศักราช 2527 มีผลให้
วิทยาลัยครสูามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่ใช่วิชาชีพครูได้ 
 ปีการศึกษา 2529  เปิดรบันักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก 
 ปีพุทธศักราช 2535  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ  
พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36  แห่งว่า  “สถาบันราชภัฏ”   เมือ่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 
 ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดลุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศในราช
กิจจานเุบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูก าแพงเพชรมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฎก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 
มกราคม 2538 

ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบรหิารการศึกษาเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนกัศึกษา ภาค พิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม
เป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก  

ปีการศึกษา 2544 จัดต้ังศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถ่ินบนพื้นที่ 600 ไร่    ของสถาบันที่ ต.
แม่ปะ อ.แมส่อด จ.ตาก และเปิดรบันักศึกษาภาคปกติเป็นรุน่แรก  

 ปีการศึกษา  2545   เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันา   และหลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอนเป็นรุ่นแรก 

 ปีการศึกษา  2546  พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมพิลอดลุยเดช  ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มผีลใหส้ถาบัน
ราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัยในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ปีพุทธศักราช 2547   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบญัญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันที่ 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 จึง
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มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ท าให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง ทั่วประเทศ มีสถานภาพ
เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอสิระและเป็นนิตบิคุคล เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

ปีพุทธศักราช  2548   เปิดรับนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา   สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันา ณ ศูนย์อุดมศึกษา แม่สอด เป็นรุ่นแรก 

ปีพุทธศักราช 2550   เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครองท้องถ่ิน  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพฒันาท้องถ่ิน 

ปีพุทธศักราช  2551   เปิดรับนกัศึกษา  ภาคพิเศษ  ตามโครงการความร่วมมอืกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการจัดการ การคลัง เป็นรุ่นแรก  โดยรับ
นักศึกษาที่เป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถ่ินจากจังหวัดก าแพงเพชร  จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 
 ปพีุทธศักราช 2552  เปิดรบันักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์การบริหารและ
พัฒนา (รุ่นแรก) 

ปีพุทธศักราช 2554 มีการจัดการเรียนการสอนในโครงการ “เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียน 
ภาคปกติ (พศ.ภป.)” ข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ 
กับนักเรียนนักศึกษาในชุมชนท้องถ่ินอีกจ านวนมาก ที่ยังมีความประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษา 
ภาคปกติของมหาวิทยาลัย 
 
ภารกิจ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2556-2560 
ภารกิจ 

ตามมาตรา  8  ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  7  ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ 
 (1)  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภูมิปัญญา
ไทย  และภูมิปัญญาสากล 
 (2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและผูกพันต่อท้องถ่ินอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว  จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า  ความส านึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน
และของชาติ 
 (4)  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนาและนักการเมืองท้องถ่ินให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรม  และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
 (5)  เสริมสร้างความเข็มแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
 (6)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
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 (7)  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน  รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดก าร
จัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 (8)  ศึกษา  วิจัย  ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพใหเ้ป็น

ขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นทีจ่ิตส านึกใน
การรบัใช้ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ป็นทีพ่ึง่ของท้องถ่ินและมีคุณภาพสู่ประชาคม
อาเซียน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2556 - 2560 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานและสูป่ระชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์  บัณฑิตมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบัชาติและประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์   
1.1 สร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยนืให้แก่บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับอาเซียน 
1.2 ยกระดับทกัษะและการสื่อสารภาษาต่างประเทศของบคุลากรและนักศึกษาเพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสรา้งสรรค์และนวัตกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิ่มให้กับ
ชุมชนและสังคม 
เป้าประสงค์  มีองค์ความรู้ งานวิจัย งาน สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม 
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กลยุทธ ์  
2.1 พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้มปีระสิทธิภาพ  
2.2 พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน  

สังคม ใหเ้ป็นที่ยอมรับ 
2.3 ส่งเสรมิการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีบู่รณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการหรือ

ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการที่มีคุณภาพแก่ชุมชน 
เป้าประสงค์  ชุมชน ท้องถ่ิน อยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้  
กลยุทธ์  

3.1 เสริมสร้างศักยภาพการบริการวิชาการแก่สงัคม 
3.2 เสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการด าเนินการตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม ท านุ   บ ารุง เผยแพร่ ศิลปะ  และวัฒนธรรมไทย และเรียนรู้
วัฒนธรรม อาเซียน 
เป้าประสงค์  นักศึกษา บุคลากร ชุมชน ท้องถ่ิน มีการธ ารงศิลปะและวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรม 
อาเซียน 
กลยุทธ์  

4.1  พัฒนาการบริหารจัดการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสูส่ากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าประสงค์  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
กลยุทธ ์  

5.1 ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
5.2 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.3 เป็นศูนย์กลางการให้ค าปรกึษาและบริการวิชาการด้านการเรียนการสอนส าหรับสถานศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์  มีระบบบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพผลผลิตและบริการ 
กลยุทธ์   

6.1 พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6.2 ปรับปรุงระบบสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลอืนักศึกษาและการพฒันาวินัยนักศึกษา 
6.3 พัฒนาระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน 
6.4 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยน่าอยู่ 
6.5 พัฒนาแหลง่เรียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
6.6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1. เพื่อวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
3. เพื่อน าแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศมาใช้ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ข้อมูลการบริหารของมหาวิทยาลัย 

 

  

 

 

 

  

  - ส านักงานอธิการบดี                                   - คณะครุศาสตร ์

  - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม                                               - คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์   
  - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                                   - คณะวิทยาการจัดการ 
  - สถาบันวิจัยและพัฒนา                                                                                     - คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
  - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                           - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
  - ส านักประกันคณุภาพการศึกษา *                                                                                                             

 

 
    - กองกลาง 
   - กองนโยบายและแผน 
   - กองพัฒนานักศึกษา 
   - ส านักงานผู้อ านวยการส านัก/สถาบนั 
   - ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ * 
   - ศูนย์ภาษาและวิเทศสมัพันธ์ * 
   - ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน* 
 

 

 

หมายเหตุ :   *   หมายถึง หน่วยงานบรหิารภายในมหาวิทยาลัย 

ส านัก/สถาบัน คณะ 

 งาน/ฝ่าย * 

ส านักงานคณบด ี

โปรแกรมวิชา * 

กอง/ศูนย ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
(แม่สอด)* 

ส านัก ส านักวิชาการและ 
จัดการศกึษา* 

-สาขาครศุาสตร ์

-สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

-สาขาวิทยาการจัดการ 

-สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                         
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มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชรจัดโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย อธิการบด ี

ผศ.สุวิทย์ วงษ์บญุ
มาก 

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ 

รองอธกิารบดฝี่ายบรหิารและ
การศกึษาภายนอกมหาวทิยาลัย 

ผศ.รัตนา  รักการ 

รองอธกิารบดฝี่ายวางแผนและพฒันา
ประกันคุณภาพการศกึษา 
ผศ.ดร วชิระ วิชชุวรนันทร ์

รองอธกิารบดฝี่ายกิจการ
นักศกึษาและโครงการพิเศษ 

รศ.มัย ตะติยะ 
 

รองอธกิารบดฝี่ายวิชาการ 
ผศ.วิสิฐ  ธัญญะวัน 

 

รองอธกิารบดฝี่ายวิจัยและการ
จัดการบัณฑิตศกึษา 

รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรตพิงศ์ 

รองอธกิารบดฝี่ายศิลปวัฒนธรรม
บริการวิชาการและการกิจการ

พิเศษ 
ผศ.ชัชชัย พวกด ี

-กองกลาง 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
แม่สอด 
 

-กองนโยบายและแผน -กองพัฒนานักศึกษา 
-งานโครงการพระราชด าร ิ

กองกลาง 

-ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-คณะครศุาสตร ์
-คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
-คณะวิทยาการจัดการ 
-คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
-ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 

-สถาบันวิจัยและพัฒนา 
-งานประสานหารจะดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 
-งานจัดการความรูเ้พื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลยั 
-ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

-ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
-งานบริการวิชาการ 
-ศูนย์วิทยาศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
-งานสวัสดิการและจัดหารายได้ 

-ส านักประกันคณุภาพการศึกษา 
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 สาขาวิชาและหลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2555 (ภาคเรียนที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีหน่วยงานภายในที่มหีน้าที่
จัดการเรียนการสอน รวม  6  หน่วยงาน  ได้แก่ 

1) คณะครุศาสตร ์
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
3) คณะวิทยาการจัดการ 
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5) คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
6) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 

มหาวิทยาลัยมีจ านวนสาขาวิชา และหลักสูตร  (ช่ือปริญญา) ต่าง ๆ  ที่เปิดสอนทัง้ใน 
ระดับปรญิญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  รวม 23 หลักสูตร  10 กลุ่มวิชา  
 

จ านวนสาขาวิชาและหลักสูตรในปีการศึกษา  2556 

 

       

สาขา หลักสูตร โปรแกรมวิชา ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

การศกึษา 

ครุศาสตรบัณฑติ 

การศึกษาปฐมวัย   
วิทยาศาสตรท์ั่วไป   
คณิตศาสตร ์   
ภาษาอังกฤษ   
สังคมศึกษา   
คอมพิวเตอร์ศึกษา   
ดนตรีศึกษา   
พลศึกษา   
ภาษาจีน   
ภาษาไทย   

ประกาศนียบัตรบัณฑติ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู -  
ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา -  

หลักสูตรและการสอน -  
วิทยาศาสตร์  

 
 
 

วิทยาศาสตรบัณฑติ 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์   
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
สาธารณสุขศาสตร ์   
ชีววิทยา   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอาหาร 

  

ฟิสิกส์   
เคมี   
เทคโนโลยีการเกษตร   
คณิตศาสตร ์   

จ านวนสาขาวิชา  และหลักสูตรในปกีารศึกษา  

2556 
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เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์   
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   

สาขา หลักสูตร โปรแกรมวิชา ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑติ เทคโนโลยีโลจีสติกส์และการจัดการ   
เทคโนโลยีโยธา   
สารสนเทศศาสตร ์   

วิทยาศาสตรบัณฑติ 
(หลังอนุปริญญา) 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์   
เทคโนโลยีโยธา   

เทคโนโลยี 

เทคโนโลยีบัณฑติ 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์   
เทคโนโลยีโลจีสติกส์และการจัดการ   
เทคโนโลยีไฟฟ้า   
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
เทคโนโลยีพลังงาน   
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม(กลุ่มคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก) 

  

เทคโนโลยีบัณฑติ 
(หลังอนุปริญญา) 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม) 

  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีโยธา) 

  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
อิเล็คทรอนิกส์) 

  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(กลุ่มวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์) 

  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 (แขนงอิเล็คทรอนิกส์) 

  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนง
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

  

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม(กลุ่มคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก) 

  

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 (แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 

  

สาขา หลักสูตร โปรแกรมวิชา ภาค
ปกต ิ

ภาค
พิเศษ 

ศิลปศาสตร์ 
 

ศิลปศาสตรบัณฑติ ภาษาอังกฤษ   
นิเทศศาสตร ์   
ภาษาไทย   
ภาษาจีน   
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บรรณรักษศาสตร์สารสนเทศศาสตร์   
พัฒนาสังคม   
การท่องเที่ยวและการโรงแรม   
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑติ 

ยุทธศาสตร์และการพัฒนา   

นิตศิาสตร์ นิตศิาสตรบัณฑติ นิติศาสตร ์   
 

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑติ เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

  

ศิลปกรรม ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑติ 

 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์   

บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑติ การตลาด   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
การเงินการธนาคาร   
การจัดการทั่วไป   

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลังอนุปริญญา) 

การตลาด   
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   
การจัดการทั่วไป   

การบญัช ี บัญชีบัณฑิต การบัญชี   
บญัชบีัณฑติ 

(หลังอนุปริญญา) 
การบัญชี   

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑติ 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
การปกครองทอ้งถิน่   

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติ 

การปกครองท้องถิ่น -  

นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์   
สารสนเทศ 

ศาสตร์ 
สารสนเทศศาสตร

บัณฑติ 
สารสนเทศศาสตร ์   

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
และการ
พัฒนา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา -  

 
จ านวนโปรแกรมวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา  2556 

 
 
 

สาขาวิชา หลังอนปุริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 
ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

การศึกษา - - 10 - 1 2 - 

วิทยาศาสตร ์ 2 1 14 - - - - 
เทคโนโลย ี 9 3 6 2 - - - 

ศิลปศาสตร ์ - - 8 2 - 1 - 

เศรษฐศาสตร ์ - - 1 - - - - 

จ านวนโปรแกรมวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา  2556 
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ศิลปกรรม - - 1 - - - - 

นิติศาสตร ์ - - 1 1 - - - 

บริหารธุรกิจ 3 2 4 3 - - - 

การบัญชี 1 1 1 1 - - - 

รัฐประศาสนศาสตร ์ - - 2 2  1 - 

นิเทศศาสตร ์ - - 1 - - - - 

สารสนเทศศาสตร ์ - - 1 - - - - 

ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา - - - - - - 1 

รวม 
15 7 50 11 1 4 1 

 
ในด้านการจัดเวลาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยมีการจัดหลักสูตรส าหรับทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เพื่อเป็นการ

อ านวยประโยชน์แก่นักศึกษาที่ต้องการศึกษาและท างานไปพร้อมกัน ทั้งน้ีมีการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษสอนวันเสาร์ – 
วันอาทิตย์ 

 

คณะ 
ประจ าปีการศึกษา 

2552 255
3 

255
4 

255
5 

2556 

คณะครุศาสตร์ 1,529 2,33
8 

2,67
0 

3,06
7 

3,544 

คณะมนษุย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1,771 1,60
5 

1,53
7 

1,87
9 

1,783 

คณะวิทยาการจัดการ 1,312 1,43
0 

1,39
3 

1,40
4 

1,386 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 400 534 514 697 715 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 818 793 702 901 957 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพชร 

แม่สอด 
1,334 890 979 1,07

0 
1,067 

รวมทั้งหมด 5,635 5,2
52 

4,6
11 

5,9
51 

9,452 

 

 

 

 

 

 

จ านวนนักศกึษาทั้งหมดแต่ละป ีจ าแนก
ตามคณะการศึกษา  2556 

การศึกษา  2556 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมด  จ าแนกตามคณะและประเภทนักศึกษา 

คณะ/ระดับ 
ประเภทนกัศกึษา 

ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์ 3,191 - 3,191 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 1,334 318 1,652 
คณะวิทยาการจัดการ 1,085 301 1,386 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 715 - 715 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 821 136 957 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพชร แม่สอด 884 183 1,067 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต - 287 287 
ปริญญาโท - 116 116 
ปริญญาเอก - 81 81 

รวม 8,030 1,422 9,452 
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คณะครุศาสตร์

คณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์

คณะวิทยาการจดัการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพชร แม่สอด

กราฟเปรียบเทียบแสดงจ านวนนักศกึษาทั้งหมดแต่ละปี จ าแนกตามคณะ 

 

นักศกึษา 
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คณะ 
ภาคปกต ิ

รวม 
ก าแพงเพชร  แม่สอด 

ครุศาสตร์ 583 132 715 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 563 52 615 

วิทยาการจัดการ 479 82 561 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 225 - 225 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 314 94 408 

รวม 2164 360 2524 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.67%

23.87%
21.03%

7.98%

11.13%
15.35%

ครุศาสตร์

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรแม่สอด

คณะ 
ภาคพิเศษ 

รวม 
ก าแพงเพชร  แม่สอด 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 109 36 145 

วิทยาการจัดการ 114 37 151 

รวม 223 73 296 

จ านวนนักศกึษาเข้าใหม่ระดับปริญญา
ตรี จ าแนกตามคณะและประเภท

นักศกึษา 

 

นักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี 
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ข้อมูลบุคลากร 

  

 

ประเภทบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 

2552 255
3 

255
4 

255
5 

2556 

ข้าราชการ(สายวิชาการ) 118 114 108 106 100 
ข้าราชการ(สายสนับสนุน) 12 12 12 12 11 
ลูกจา้งประจ า 30 29 27 23 22 
พนักงานราชการ 7 17 25 24 22 
พนักงานมหาวิทยาลัย 28 64 72 198 237 
อาจารย์ประจ าตามสญัญาจา้ง 87 85 144 123 114 
เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญาจา้ง 225 182 218 177 184 
บุคลากรผู้เช่ียวชาญ 2 2 2 2 2 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 15 17 18 16 16 

รวมทั้งหมด 524 522 626 681 708 
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ข้าราชการ(สายวิชาการ)

ข้าราชการ(สายสนับสนุน)

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง

เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง

บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

จ านวนบคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ก าแพงเพชรทั้งหมดแต่ละปีการศึกษา

การศึกษา  2556 

กราฟแสดงบุคลากรท้ังหมด จ าแนกตามสายงานของ
แต่ละปี 



 

                                                   แผนพฒันาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี 2556 หนา้  18 

 ปีการศึกษา 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 708 คน จ าแนกเป็นสายวิชาการ
จ านวนทั้งหมด 374 คน   (ร้อยละ 52.82)   และสายสนับสนุนทั้งหมด 334 คน (ร้อยละ 47.18) 

สายวิชาการ จ านวน สายสนับสนุน จ านวน 

ข้าราชการ 100 ข้าราชการ 11 
พนักงานมหาวิทยาลัย 144 ลูกจา้งประจ า 22 
อาจารย์ประจ าตามสญัญาจา้ง 114 พนักงานราชการ 22 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 16 พนักงานมหาวิทยาลัย 93 
    เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญาจา้ง 184 
    บุคลากรผู้เช่ียวชาญ 2 

รวม 374 รวม 334 
 

บุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ(สายวิชาการ) 100 14.12 
ข้าราชการ(สายสนับสนุน) 11 1.55 
ลูกจา้งประจ า 22 3.11 
พนักงานราชการ 22 3.11 
พนักงานมหาวิทยาลัย 237 33.47 
อาจารย์ประจ าตามสญัญาจา้ง 114 16.10 
เจ้าหน้าทีป่ระจ าตามสัญญาจา้ง 184 25.99 
บุคลากรผู้เช่ียวชาญ 2 0.28 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ 16 2.26 

รวมท้ังหมด 708 100 
 

หมายเหตุ    อ้างอิงจากฐานข้อมูลของงานการเจ้าหน้าทีป่ระจ าปีงบประมาณ  2556 

 

ข้อมูลด้านงบประมาณ 

  
ประเภทงบประมาณ ปี2553 ปี2554 ปี2555  ปี2556 

งบประมาณแผ่นดิน 227,827,800 267,133,400 296,926,800 481,989,800 

งบประมาณเงินรายได้ 13,3431,658 107,789,724 90,246,920 105,284,360 

รวม 361,259,458 374,923,124 360,209,720 587,274,160 
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     งบประมาณ  พ.ศ. 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้  
จ านวนท้ังสิ้น 587,274,160 บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจ านวน 481,989,800  บาท เป็นงบประมาณเงินรายได้จ านวน 
105,284,360 บาท 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวนงบประมาณ ร้อยละ 

งบประมาณแผ่นดิน 481,989,800 82.07 

งบประมาณเงินรายได้ 105,284,360 17.93 

รวม 587,274,160 100 

 

 

 งบประมาณจ าแนกตามประเภท  และหมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ/หมวดรายจ่าย 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

รวมเงิน ร้อยละ 

งบบุคลากร 75,830,400 15,737,792 91,568,192 15.59 
งบด าเนินงาน 38,616,800 71,660,863 110,277,663 18.78 
งบลงทุน 238,099,400 8,537,105 246,636,505 42.00 
งบอุดหนุน 112,323,200 8,085,600 120,408,800 20.50 
งบรายจ่ายอ่ืน 17,120,000 1,263,000 18,383,000 3.13 

รวม 481,989,800 105,284,360 587,274,160 100.00 
ร้อยละ 82.07 17.93 100.00   

 

227,827,800 บาท
267,133,400 บาท

296,926,800 บาท

481,989,800 บาท

133,431,658 บาท 107,789,724 บาท

90,246,920 บาท

105,284,360 บาท

0
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400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

ปี2553 ปี2554 ปี2555 ปี2556

งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณแผ่นดิน
82.07%

งบประมาณเงิน
รายได้

17.93%
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 งบประมาณด้านการวิจัย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้มอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ด าเนินการประชาสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัย  และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย   เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ด้านการวิจัยมาให้ข้อเสนอแนะในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง มีจ านวนโครงการวิจัย  23 
โครงการ   รวมเงินทุนวิจัยทั้งสิ้น  7,480,982 บาท 
 
 
 

หน่วยงาน โครงการ 
งบประมาณ

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
คณะครุศาสตร ์ 2 - 220,000 220,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 - 130,000 130,000 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 - 113,782 113,782 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 7,017,200 - 7,017,200 

รวม 23 1,017,200 463,782 7,480,982 

 
 

 

 
 งบประมาณด้านการบริการวิชาการ 

 ปีงบประมาณ  2556   มหาวิทยาลัยด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆโดยจัดสรรทั้งงบประมาณ
แผ่นดินและงบเงินรายได้ จ านวนเงิน  16,689,120  บาท จ านวน 115 โครงการ 
 

หน่วยงาน จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

คณะครุศาสตร ์ 27 3,437,100 - 3,437,100 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 20 1,080,000 - 1,080,000 

คณะวิทยาการจัดการ 9 880,000 - 880,000 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 1,160,000 - 1,160,000 

2โครงการ
220,000บาท

2โครงการ
130,000บาท

6โครงการ
113,782บาท

13 โครงการ
7,017,200บาท

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 700,000 42,420 742,420 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 550,000 - 550,000 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 2,565,000 - 2,565,000 

ส านักงานสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 30,000 - 30,000 

กองกลาง  ส านักงานอธิการบด ี 3 630,000 - 630,000 

ส านักประกันคุณภาพการศกึษา 5 390,500 - 390,500 

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยราชภักก าแพงเพชร 3 4,300,000 - 4,300,000 

มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  แม่สอด 16 924,100 - 924,100 

รวม 115 16,646,700 42,420 16,689,120 

 
 

งบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมาณ 2556  มหาวิทยาลัยด าเนินการการอนุรักษ์ พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์  ศิลปะและวัฒนธรรม  

โดยจัดสรรทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบเงินรายได้ จ านวนเงิน  831,000  บาท จ านวน 18  โครงการ 
 

หน่วยงาน โครงการ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได ้

รวม 

คณะวิทยาศาสตร์ 2 - 56,000 56,000 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 16 665,000 110,000 775,000 

รวม 18 665,000 166,000 831,000 

 
 

 
 

 

คณะวิทยาศาสตร์ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

2 โครงการ

16 โครงการ

56,000 บาท

775,000 บาท

โครงการ

งบประมาณ
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ทรัพยากรสารสนเทศ 

ปีการศึกษา 2556  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจ านวน
ทรัพยากรสารสนเทศ  สรุปดังน้ี 

 
 

ประเภททรัพยากร หน่วยรับ จ านวน 
หนังสือภาษาไทย เล่ม 194,533 
หนังสือภาษาต่างประเทศ เล่ม 9,156 
วารสารภาษาไทย ชื่อเร่ือง 912 
วารสารภาษาต่างประเทศ ชื่อเร่ือง 79 
หนังสือพิมพ์ภาษาไทย ชื่อเร่ือง 36 
หนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ ชื่อเร่ือง 5 
จุลสารภาษาไทย ชื่อเร่ือง 105 
กฤตภาคออนไลน์ รายการ 1 
งานวิจัยและวทิยานิพนธ ์ เล่ม 9,721 
วีซีด ี แผ่น 2,591 
ดีวีด ี แผ่น 564 
ซีดีออดิโอ แผ่น 521 
ซีดีรอม แผ่น 3,657 
ดีวีดีรอม แผ่น 126 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐาน 12 
ฐานข้อมูลกฏหมาย ฐาน 1 

 

งบประมาณด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

 ในปี 2555 มหาวิทยาลัยไดจ้ัดสรรงบประมาณในการพฒันาระบบเทคโนโลยีและการสือ่สาร รวม
ทั้งสิ้น 11 โครงการหลักคิดเป็นเงินงบประมาณรวม 16,700,495 บาท โดยงบประมาณแผ่นดินจ านวน 
11,920,560 บาท ในการพฒันาระบบเครือข่ายหลัก (Core Network) และงบประมาณด้านสาธารณูปโภค
ด้านการสื่อสาร จ านวนเงิน 259,285 บาท และได้รับการสนับสนุนช่องทางระบบเครือข่ายจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงการ Uninet ขนาดช่องทาง 1 GB และงบประมาณรายได้ในการส่งเสริมการ
ใช้งานซอฟท์แวรล์ิขสิทธ์ิโครงการ Microsoft Campus Agreement จ านวน 1,182,810 บาท 

 งบประมาณด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ ไดม้ีนโยบายในการแกไ้ขปัญหา โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจโดยใช้ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กบัมหาวิทยาลัยฯ และระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานย่อยระดับคณะ ส านัก 
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องคป์ระกอบด้านเครือ่งคอมพิวเตอร์และระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2556 
รายการอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย 

ล าดับ รายการ จ านวน 
1 อุปกรณ์สลบัสัญญาณหลกั (Core Switch) 1 
2 อุปกรณ์กระจายสญัญาณ (Distribution Switch) 20 
3 อุปกรณ์จัดสมดุลเพื่อการกระจายสัญญาณข้อมูล (Load Balance) 1 
4 อุปกรณ์ควบคุมเส้นทางจราจรข้อมูล (Bandwidth Management) 1 
5 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall / IPS / IDS) 3 
6 อุปกรณ์ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพการใช้งานอินเตอรเ์น็ต (Web Proxy) 1 
7 ระบบบริหารจัดการเครือข่าย 2 
8 อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Firewall / IPS / IDS)   (แม่สอด) 1 
9 ระบบ Data Center 1 ระบบ 
10 อุปกรณ์สลบัสัญญาณหลกั (Core Switch) 1 
11 อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย แบบ Unified Threat Management 

(UTM) ก าแพงเพชร 1 ระบบ แม่สอด 1 ระบบ 
2 

12 ระบบบริหารจัดการระบบเกบ็บันทึกข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร์ 
ก าแพงเพชร 1 ระบบ แมส่อด 1 ระบบ 

2 

 

เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

หน่วยงาน 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

แม่ข่าย 
(server) 

จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร ์ จ านวน Notebook 

รวม 
ใช้ในการ
เรียนการ

สอน 

ใช้ในงาน
บริหาร

ส านักงาน 

ใช้ในการ
เรียนการ

สอน 

ใช้ในงาน
บริหาร

ส านักงาน 

คณะครุศาสตร์ 3 250 - - - 253 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 62 23 - 2 88 

คณะวิทยาการจัดการ - 91 46 2 1 140 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 91 46 2 1 140 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 137 7 35 - 179 

ส านักงานอธิการบดี 3 - 76 - 12 91 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 5 - 19 - 6 30 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - 3 - 1 4 

ส านักวิทยบริการฯ 85 423 31 - 2 541 

สถาบันวิจัยและพัฒนา - 20 12 5  37 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา - - 4 - 1 5 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 

- - 4 1 - 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

แม่สอด 
6 217 28 - - 251 

รวม 103 1,291 299 45 26 1,764 



 

                                                   แผนพฒันาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี 2556 หนา้  24 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร 

ในปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้มกีารพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ โดยการวางแผนและด าเนินการร่วมกันในระดับมหาวิทยาลัยฯ และระดบัหน่วยงานย่อย     
ที่ประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ดังนี ้

 ระบบสารสนเทศพื้นฐานมหาวิทยาลัย 
 ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน มีระบบฐานข้อมลูนกัศึกษา ฐานข้อมูลระบบงานทะเบียนและ
ประเมินผลการเรียน  ฐานข้อมูลแผนการเรียน  ระบบหอพกันักศึกษา 
 ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ มีระบบฐานข้อมลูแผนงาน/โครงการ ฐานข้อมูลบุคลากร 
ฐานข้อมูลการพฒันาบุคลากร  ฝึกอบรม/ประชุม ฐานข้อมลูอาคารสถานที่ ยานพาหนะ  
 ระบบด้านการวิจัย มีระบบฐานข้อมูลทุน/โครงการวิจัย ฐานข้อมูลการติดตามทุนวิจัย การน าเสนอ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ระบบด้านการเงิน  มีระบบฐานข้อมูลบัญชี 3 มิติ (3D-GF) 

ระบบด้านประกันภาพการศึกษา มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIS 

หลกัสตูร วิจยั บคุลากร นกัศกึษา ศิษย์เก่า อาคาร 

เคร่ืองราชฯ 

การลา 

ประวติัฯ 

อาคาร ประกนั

คณุภาพ 

3D-GF 

ทะเบียน 

วิจยั นกัศกึษา 

บคุลากร 

ลา 

ประกนัคุณภาพ 

ไปราชการ 

ทะเบียน 

ระบบหอพกั 

ระบบบญัชี 3 มิติ ระบบงานสารบรรณ 

e-Office 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานระดับคณะและส านัก 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ระดับคณะ ส านัก เป็นระบบสารสนเทศที่น า
ระบบสารสนเทศฯ ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นแกนกลาง (Central Data Base) และมกีารประมวลผลข้อมลู
สารสนเทศแยกออกเป็นสารสนเทศของหน่วยงานย่อย (Distributed Processing) ซึ่งมรีะบบสารสนเทศ ดังนี ้

ระบบสารสนเทศด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมลูนักศึกษา หลกัสูตร ทะเบียน
และระบบการประเมินผล แผนการเรียน การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ระบบประเมินผลการสอน เป็นต้น 

ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมลูทุนวิจัย การติดตามความก้าวหน้า
งานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ การน าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 

ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมลูบุคลากร ระบบฐานข้อมูล
แผนงาน/โครงการ  ระบบฐานข้อมูลอาคารสถานที่  ระบบลา มา ขาด e-Personal e-Office 

ระบบสารสนเทศด้านการเงิน ประกอบด้วย 3D-GF,  GF-MIS เป็นต้น 
จากองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ ด าเนินการ

วางแผนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยตามสภาพที่แท้จริงและ
ความคุ้มค่าเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ของผู้บริหารดังแสดงให้เห็นเป็นแผนภาพดังนี้ 
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พนัธกิจและนโยบายของมหาวิทยาลยั 

สูแ่ผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลยั 

แผนพฒันาระบบสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยั 

องค์ประกอบ 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบเครือข่ายและ   
การสือ่สาร 

ระบบสารสนเทศ งานทะเบียน  ระบบบญัชี  
ระบบงานวิจยั 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ 

ข่าวสาร สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลยั 

คณะ ศนูย์ ส านัก ตดัสนิใจและสัง่การ 

ประเมินผลความพงึพอใจ 

การใช้ระบบสารสนเทศฯ 
ปรับปรุงระบบ 
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ส่วนท่ี 2 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทศัน ์

มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจทีส่ามารถรองรับการปฏบิัติงานครบถ้วนตามพันธกจิภายในปี 2556 

 

พนัธกจิ  
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตดัสินใจของมหาวทิยาลัย 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบตังิานที่ครอบคลุมตามพันธกิจด้าน
การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริหารจดัการ และการเงิน 
 

เป้าประสงค ์
มหาวิทยาลยัมีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตดัสินใจท่ีครอบคลุมตาม
พนัธกจิดา้นการจดัการเรียนการสอน การ
วิจยั การบริหารจดัการ การเงิน 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตดัสินใจ 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
เสริมสร้างกระบวนการใชร้ะบบบริหาร
จดัการและการตดัสินใจใหก้บัผูบ้ริหาร  
แต่ละระดบั 

 

พนัธกจิ  
ส่งเสริมการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตดัสินใจของ
มหาวิทยาลัยและ 
หน่วยงานภายใน 
 

พนัธกจิ  
บริหารจดัการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตดัสินใจของ
มหาวิทยาลัย  

 

 

เป้าประสงค ์
ผูบ้ริหารทุกระดบัน าระบบสารสนเทศ   
ไปใชใ้นการบริหารจดัการและการ
ตดัสินใจ 

 

 

เป้าประสงค ์
มหาวิทยาลยัมีการบริหารระบบ
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
บริหารจดัการระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตดัสินใจใหมี้ประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 
-พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตดัสินใจตามพนัธกจิของ
มหาวิทยาลยั 
-เพ่ิมศกัยภาพทางดา้นเทคโนโลยีและการ
ส่ือสาร 

 

 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมการใชร้ะบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตดัสินใจ 

 

 

กลยุทธ์ 
สร้างระบบบริหารจดัการระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการตดัสินใจ 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
-โครงการ พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตดัสินใจส าหรับ
ใหบ้ริการสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
-โครงการพฒันาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยั 
-โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการส่ือสารระบบเครือข่าย 
-โครงการพฒันาบุคลากร  
-โครงการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ าศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัฯ 
-โครงการค่าสาธารณูปโภคดา้นการส่ือสารขอ้มูลและอินเทอร์เน็ต 
-โครงการจดัซ้ือซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิ Microsoft Campus Agreement 
 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
-โครงการส่งเสริมการใชบ้ริการส านกั
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กจิกรรมการประชาสัมพนัธ์เชิงรุก 
-กจิกรรม อบรมการใชโ้ปรแกรมระบบ
สารสนเทศ  

 

มาตรการ 
-พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตดัสินใจตามพนัธกจิของ
มหาวิทยาลยัและหน่วยงานระดบัคณะ 
-พฒันาระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยั 

 

 

มาตรการ 
ประชาสัมพนัธ์ ใหค้วามรู้เก ีย่วกบัการใช้
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตดัสินใจ 

 

มาตรการ 

-บริหารจดัการดา้นการรวบรวมและ

บนัทึกขอ้มูล 

-ติดตามการปฏิบติังาน 

-พฒันาบุคลากร 

-ประเมินผลความพึงพอใจการใช้

สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ

ตดัสินใจ 

 

แผนงาน/โครงการ 
-โครงการบริหารส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงการจดัจา้งบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ   
-กจิกรรม รวบรวม น าเขา้ขอ้มูล 
-กจิกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
-กจิกรรมการประเมินความพึงพอใจการใชร้ะบบสารสนเทศฯ 
-กจิกรรมการจดัท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ 
-กจิกรรมการปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ 
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แผนที่ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการและการตดัสินใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจที่สามารถรองรับการปฏิบัตงิานครบถ้วนตามพันธกิจภายในปี 2556 

8. มีระบบสารสนเทศครอบคลมุการบริหารและการตดัสนิใจ 

6. ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลยัมีเสถียรภาพ

สามารถรองรับการให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสนิใจได้ 

4. ควบคมุตรวจสอบระบบเครือข่าย 

 – ระบบความปลอดภัย 

- ระบบบริหารความเสีย่ง 

- ระบบประเมินผล 

1. พฒันาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลยั 

- จดัหาครุภัณฑ์ 

- ปรับปรุงระบบเครือข่าย 

5. ควบคมุประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศฯ 

 – จดัท าคู่มือการปฏิบติังาน 

-  พฒันาระบบติดตามและรายงาน ผล

การปฏิบติังาน 

2. จดัหาและพฒันาบคุลากร 3. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสนิใจ 

7. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจระบบ

สารสนเทศฯ 

 

มิติด้านประสทิธิผล 

 

มิติด้านประสทิธิผล 

 

มิติด้านประสทิธิภาพ 

 

มิติด้านพฒันาองค์กร 
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ความสอดคล้องของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจกบัแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2556 

 แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัย 
(2556-2560) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสินใจ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
เสริมสร้างกระบวนการใช้ระบบบริหารจัดการและการตัดสนิใจให้กบัผูบ้รหิาร แต่ละระดบั 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
บรหิารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจให้มปีระสิทธิภาพ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 
          6.1 พัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
          6.5 พัฒนาแหลง่เรียนรู้และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการและการเรียนรู ้
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 
 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด น้ าหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน 
1 2 3 4 5 

1.มหาวิทยาลัยมีระบบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุม
ตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบรหิารจัดการ การเงิน 

1)จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 20 3 1 2 3 4 5 
2)ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 

20 3 1 2 3 4 5 

3)จ านวนซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิเพื่อการเรียนการสอนและการ
บรหิารจัดการ 

15 2 0 1 2 3 4 

2.ผู้บริหารทุกระดับน าระบบสารสนเทศ
ไปใช้ในการบรหิารจัดการและการ
ตัดสินใจ 

1)ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจในระดบัคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 
 

20 3 1 2 3 4 5 

3.มหาวิทยาลัยมีการบริหารระบบ
สารสนเทศอย่างมปีระสิทธิภาพ 

1)จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

10 3 1 2 3 4 5 

2)ระดับความส าเร็จของการบรหิารจัดการสารสนเทศ ใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ 

15 
 

3 1 2 3 4 5 

รวมท้ังหมด 100  
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวช้ีวัด 
 

 

1) จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

1. มีจ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ จ านวน 1 ระบบ 
2. มีจ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ จ านวน 2 ระบบ 
3. มีจ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ จ านวน 3 ระบบ 
4. มีจ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ จ านวน 4 ระบบ 
5. มีจ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ จ านวน 5 ระบบ 

2) ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลยั 

ระดับ 1 มีคณะกรรมการรบัผิดชอบดูแลระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ระดับ 2 มีแผนงาน/โครงการพฒันาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ระดับ 3 มีการด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายตามแผนงาน/โครงการ 
ระดับ 4 มีการประเมินการใช้งานระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรงุระบบเครือข่าย 

3) จ านวนซอฟท์แวรล์ิขสทิธ์ิเพื่อการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 

1. มีโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จ านวน 1 โปรแกรม 
2. มีโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จ านวน 2 โปรแกรม 
3. มีโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จ านวน 3 โปรแกรม 
4. มีโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จ านวน 4 โปรแกรม 
5. มีโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ จ านวน 5 โปรแกรม 
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4) ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพงึพอใจในระดบัคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

1.  ระดับคะแนน 0.00 – 1.50  
2.  ระดับคะแนน 1.51 -  2.50  
3.  ระดับคะแนน 2.51 – 3.50  
4.  ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 
5.  ระดับคะแนน 4.51 -  5.00 

5) จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

1.  บุคลากรได้รบัการพัฒนาอย่างน้อย 1 คน 
2.  บุคลากรได้รบัการพัฒนาอย่างน้อย 2 คน 
3.  บุคลากรได้รบัการพัฒนาอย่างน้อย 3 คน 
4.  บุคลากรได้รบัการพัฒนาอย่างน้อย 4 คน 
5.  บุคลากรได้รบัการพัฒนาอย่างน้อย 5 คน 

6) ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการสารสนเทศ ในระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการและการตัดสินใจ 

ระดับ 1   มีคณะกรรมการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสินใจ 
ระดับ 2   มีระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสินใจอย่างน้อย 4 ด้าน 
ระดับ 3   มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ 
ระดับ 4   มีการรายงานผลการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ต่อผู้บริหาร 
ระดับ 5   มีการน าผลการประเมินความพงึพอใจมาพฒันาและปรับปรงุระบบสารสนเทศฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วิสัยทัศน์ 

 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสนิใจที่สามารถรองรับการปฏิบัตงิาน
ครบถ้วนตามพันธกิจภายในปี 2556 

 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานที่ครอบคลมุตามพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน 

2. ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจของมหาวิทยาลัยและ 

หน่วยงานภายใน 

3. บรหิารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจของมหาวิทยาลัย  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลมุ    

พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบรหิารจดัการ และการเงิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างกระบวนการใช้ระบบบรหิารจัดการและการตัดสินใจใหก้ับผู้บริหารแต่ละระดบั 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 

เป้าประสงค์ของแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสนิใจที่ครอบคลมุตามพันธกิจด้านการ 

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 
2. ผู้บริหารทุกระดับน าระบบสารสนเทศ  ไปใช้ในการบริหารจดัการและการตัดสินใจ 
3. มหาวิทยาลัยมีการบรหิารระบบสารสนเทศอย่างมปีระสทิธิภาพ 

 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตัดสินใจตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
2. ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสนิใจ 
3. สร้างระบบบรหิารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 

 

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
2. ระดับความส าเรจ็ของการพฒันาระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลยั 
3. จ านวนซอฟท์แวรล์ิขสทิธ์ิเพื่อการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 



 

                                                   แผนพฒันาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปี 2556 หนา้  35 

4. ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพงึพอใจในระดบัคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
6. ระดับความส าเรจ็ของการบรหิารจัดการสารสนเทศในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ     

การตัดสินใจ 
 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม      งบประมาณ 

โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย     8,785,000 บาท 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ 
ส าหรับใหบ้ริการสู่ชุมชนท้องถ่ิน         1,385,560 บาท 
โครงการปรับปรงุระบบโครงสร้างข้ันพื้นฐานด้านการสื่อสารระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 1,750,000 บาท 
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าศูนย์คอมพิวเตอรม์หาวิทยาลัยฯ   1,407,600 บาท 
โครงการค่าสาธารณูปโภคด้านการสือ่สารข้อมลูและอินเทอร์เน็ต      259,285 บาท 
โครงการจัดหาระบบเครื่องแม่ข่ายส าหรบังานไอซทีี        314,000 บาท 
โครงการจัดซื้อซอฟท์แวรล์ิขสิทธ์ิ Microsoft Campus Agreement   1,182,810 บาท 
โครงการพัฒนาบุคลากร           150,000 บาท 
โครงการสง่เสรมิการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       20,000 บาท 
โครงการจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ        946,240 บาท 
โครงการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       500,000 บาท 
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แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2554 

มิ.ย.-
55 

ก.ค.-
55 

ส.ค.-
55 

ก.ย.-
55 

ต.ค.-
55 

พ.ย.-
55 

ธ.ค.-
55 

ม.ค.-
56 

ก.พ.-
56 

มี.ค.-
56 

เม.ย.-
56 

พ.ค.-
56 

ค าสัง่จดัท าแผนการพฒันาระบบสารสนเทศฯ                         

ศึกษาและทบทวน ระบบสารสนเทศปี 2554                         

จดัท าแผนพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับปี 2555                         

น าแผนการพฒันาท่ีผา่นการเห็นชอบของ คณะกรรมการบริหารระดบัคณะ                         
หรือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั                         

พฒันาระบบสารสนเทศฯ                         

ประกาศ เร่ือง การประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศฯ                         

ประเมินความพึงพอใจของการใชร้ะบบสารสนเทศฯโดยผูบ้ริหารและผูใ้ช ้                         

จดัท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามขอ้เสนอแนะ (จากการประเมินฯ)                         

ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ           
 

 

รายงานผลการปรับปรุงระบบสารสนเทศฯต่อผูบ้ริหาร                         
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งาน/โครงการ จ าแนกตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 

 

โครงการ 
แหล่งงบ 

งบประมาณ 
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ      
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

     

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและตัดสินใจเพื่อให้บริการชุมชน        1,385,560     1,385,560 
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ      150,000        150,000 
โครงการจัดซื้อซอฟท์แวรล์ิขสิทธ์ิ Microsoft Campus Agreement     1,182,810        1,182,810 
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย    8,785,000 8,785,000 
กลยุทธ์ที่ 1.2 เพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร      
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ าศูนย์คอมพิวเตอรม์หาวิทยาลัยฯ 1,407,600     1,407,600 
โครงการจัดหาระบบเครื่องแม่ข่ายส าหรบังานไอซทีี 314,000     314,000 
โครงการปรับปรงุระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย    1,750,000  1,750,000 
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โครงการ 
แหล่งงบ 

งบประมาณ 
บ.กศ. กศ.บป. บัณฑิตศึกษา แผ่นดิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 เสรมิสร้างกระบวนการใช้ระบบบรหิารจัดการและการ
ตัดสินใจใหก้ับผู้บริหารแต่ละระดับ 

     

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ      
โครงการค่าสาธารณูปโภคด้านการสือ่สารข้อมลูและอินเทอร์เน็ต 259,285    259,285 
โครงการสง่เสรมิการใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20,000    20,000 
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก             - 
กิจกรรมการอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศฯ             - 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจใหม้ีประสทิธิภาพ 

     

กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการ
ตัดสินใจ 

     

โครงการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    500,000       500,000 
โครงการจัดจ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  946,249   946,249 
กิจกรรมรวบรวม น าเข้าข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ     - 
กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน     - 
กิจกรรมการประเมินความพงึพอใจการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการ
ตัดสินใจ 

    - 

กิจกรรมการจัดท าแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ     - 
กิจกรรมการปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ     - 
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ภาคผนวก ก 

 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
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วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม จุดออ่น จดุแข็ง อุปสรรค โอกาส (SWOT Analysis) 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 
การตัดสินใจ 

2. มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

3. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นความส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ 

บริหารและการตัดสินใจ 

4. มีการจัดหาทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวรท์ี่รองรบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ      
การตัดสินใจ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ขาดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการและตัดสินใจทีเ่ช่ือมโยงฐานข้อมลูของระบบย่อยเข้า 

ด้วยกัน 

2. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

และการตัดสินใจ 

3. ขาดบุคลากรเพื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจโดยตรง 

4. ขาดมาตรการในการด าเนินงานจัดท าข้อมูลสารสนเทศในระดับต่างๆ 

5. ขาดการวางแผน การบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีระบบ 

6. การประเมินระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและตัดสินใจยงัไม่ครอบคลุมต่อการใช้งานของหน่วยงาน 

7. บุคลากรของหน่วยงานย่อยมีภาระกิจหลายด้านที่ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและทันเวลา 

8. ไม่มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการและตัดสินใจ 
 

โอกาส (Opportunities) 

1. มีองค์กรที่พร้อมสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บริหารจัดการและตัดสินใจ 

2. มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกให้การสนับสนุน เช่น สวทช. Uninet  
3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

จัดการและตัดสินใจ 

4. มีซอฟท์แวร์ทางเลอืกและซอฟท์แวร์เปิดเผยรหัสที่ครอบคลมุการใช้งาน 

5. มีองค์กรทีส่นับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเครอืข่ายแกนหลักเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ท าให้ 
สามารถพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและตัดสินใจได้ง่ายข้ึน 

6. บุคลากรภายนอกมีความต้องการข้อมลู สารสนเทศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นต่อการตัดสนิใจ 
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อุปสรรค (Threats) 

1. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจให้อย่าง 

จ ากัด 

2. หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนทีสู่งกว่าท าให้ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญมารับผิดชอบโดยตรง 

3. หน่วยงานภายนอกที่ท าหน้าทีป่ระเมินผลการปฏิบัติงานมกีารปรบัเปลีย่นเกณฑบ์่อยท าให้ 
มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศมากขึ้น 

4. ผู้บุกรุก โจมตี โปรแกรมไม่พึงประสงค์ และภัยธรรมชาติส่งผลต่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การ 

บรหิารและการตัดสินใจ 
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SO 

โอกาส (Opportunities) 
O1 มีองค์กรที่พร้อมสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
O2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกให้การสนับสนุน เช่น สวทช. Uninet  
O3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารรและการตัดสินใจ 
O4 มีซอฟท์แวรท์างเลือกและซอฟท์แวร์เปิดเผยรหัสที่ครอบคลุมการใช้งาน 
O5 มีองค์กรที่สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีเครอืข่ายแกนหลักเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ท าให้สามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจได้ง่ายข้ึน 
O6 บุคลากรภายนอกมีความต้องการข้อมลู สารสนเทศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทีจ่ าเป็นต่อการตัดสินใจ 

จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
S1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และให้การ
สนับสนุนต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
S2 มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 
S3 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 
S4 มีการจัดหาทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวรท์ี่รองรบัการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องS5 บุคลากรมีความมุง่มั่น ตั้งใจ 
ให้ความร่วมมือในการพฒันาระบบ

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ (S1, O1, O2, 
O3, O4, O5, O6) 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศเพื๋อ
การบริหารและการตัดสินใจ (S1, S3, 
O3, O6 
 
 
 
3.บรหิารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ (S1, S2, 
S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4, O5)  

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
 
 
 
-โครงการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก  
-กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ 
-โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย 
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศ 

-จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
-ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
-ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
-จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
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สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

-โครงการจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิเพือ่การ
เรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
-โครงการดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายและอินเทอรเ์น็ต 
-โครงการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
-กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ 
-กิจกรรมรวบรวม น าเข้าข้อมลู ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
-กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
-กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
-กิจกรรมการจัดท าแผนปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
-กิจกรรมการปรับปรงุระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

-จ านวนซอฟท์แวรล์ิขสิทธ์ิเพื่อการ
เรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
-จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการบริหาร
จัดการสารสนเทศ      ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ 
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WO 

โอกาส (Opportunities) 
O1 มีองค์กรที่พร้อมสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ให้ค าปรึกษาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
O2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกให้การสนับสนุน เช่น สวทช. Uninet  
O3 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
O4 มีซอฟท์แวรท์างเลือกและซอฟท์แวร์เปิดเผยรหัสที่ครอบคลุมการใช้งาน 
O5 มีองค์กรที่สนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีเครอืข่ายแกนหลักเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ ท าให้สามารถพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจได้ง่ายข้ึน 
O6 บุคลากรภายนอกมีความต้องการข้อมลู สารสนเทศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทีจ่ าเป็นต่อการตัดสินใจ 

จุดอ่อน(Weakness) กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
W1 ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการและตัดสินใจทีเ่ช่ือมโยง
ฐานข้อมูลของระบบย่อยเข้า 
ด้วยกัน 
W2 ขาดระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพรองรบัการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร 
และการตัดสินใจ 
W3 ขาดบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
โดยตรง 
W4 ขาดมาตรการในการด าเนินงาน
จัดท าข้อมลูสารสนเทศในระดับต่างๆ 
W5 ขาดการวางแผน การบรูณาการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีระบบ 
W6 การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและตัดสินใจยงัไม่ครอบคลมุ

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ (W1, W3, 
O1, O2, O3, O4, O5, O6) 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(W5, O1, O3, O6) 
 
 
3.บรหิารจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(W3, W4, W5, W6, W7, W8, O1, 
O2, O3, O4, O5) 
 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
-โครงการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
-กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ 
-โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศ 

-จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
-ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
-ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 
-จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
-จ านวนซอฟท์แวรล์ิขสิทธ์ิเพื่อการ
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ต่อการใช้งานของหน่วยงาน 
W7 บุคลากรของหน่วยงานย่อยมี
ภาระกิจหลายด้านที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ
และทันเวลา 
W8 ไม่มีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและตัดสินใจ 

 
 
 
 
 

-โครงการจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิเพือ่การ
เรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
-โครงการดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายและอินเทอรเ์น็ต 
-โครงการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
-กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ 
-กิจกรรมรวบรวม น าเข้าข้อมลู ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
-กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
-กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
-กิจกรรมการจัดท าแผนปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
-กิจกรรมการปรับปรงุระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารและการตัดสินใจ 

เรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
-จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการบริหาร
จัดการสารสนเทศ      ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ 
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ST 

อุปสรรค (Threats) 
T1 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจให้อย่างจ ากัด 

T2 หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนที่สงูกว่าท าให้ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญมารบัผิดชอบโดยตรง 

T3 หน่วยงานภายนอกที่ท าหน้าทีป่ระเมินผลการปฏิบัติงานมีการปรบัเปลี่ยนเกณฑ์บอ่ยท าให้ 
มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนการพัฒนาด้านระบบสารสนเทศมากขึ้น 

T4 ผู้บุกรุก โจมตี โปรแกรมไม่พึงประสงค์ และภัยธรรมชาติส่งผลต่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและ        
การตัดสินใจ 

 
จุดแข็ง (Strengths) กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

S1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และให้การ
สนับสนุนต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
S2 มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 
S3 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ 
S4 มีการจัดหาทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวรท์ี่รองรบัการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
S5 บุคลากรมีความมุง่มั่น ตั้งใจ ให้
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบ

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ (S1, S2, 
S3, S5, T1, T2, T3) 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(S3, S5, T3) 
 
 
 
 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
-โครงการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
-กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ 
-โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 

-จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
-ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
-ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
-จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
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สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

3.บรหิารจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(S3, S4, S5, T2, T3, T4) 

-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศ 
-โครงการจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิเพือ่การ
เรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
-โครงการดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายและอินเทอรเ์น็ต 
-โครงการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
-กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ 
-กิจกรรมรวบรวม น าเข้าข้อมลู ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
-กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
-กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
-กิจกรรมการจัดท าแผนปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
-กิจกรรมการปรับปรงุระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารและการตัดสินใจ 
 
 
 
 

-ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
-จ านวนซอฟท์แวรล์ิขสิทธ์ิเพื่อการ
เรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
-จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการบริหาร
จัดการสารสนเทศ      ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ 
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WT 

อุปสรรค (Threats) 
T1 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจให้อย่างจ ากัด 

T2 หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนที่สงูกว่าท าให้ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญมารบัผิดชอบโดยตรง 

T3 หน่วยงานภายนอกที่ท าหน้าทีป่ระเมินผลการปฏิบัติงานมีการปรบัเปลี่ยนเกณฑ์บอ่ยท าใหม้หาวิทยาลัยต้องปรบัเปลีย่น
การพัฒนาด้านระบบสารสนเทศมากขึ้น 

T4 ผู้บุกรุก โจมตี โปรแกรมไม่พึงประสงค์ และภัยธรรมชาติส่งผลต่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและ        
การตัดสินใจ 

จุดอ่อน(Weakness) กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
W1 ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการและตัดสินใจทีเ่ช่ือมโยง
ฐานข้อมูลของระบบย่อยเข้า 

ด้วยกัน 

W2 ขาดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพรองรับการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

และการตัดสินใจ 

W3 ขาดบุคลากรเพื่อพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
โดยตรง 

W4 ขาดมาตรการในการด าเนินงาน
จัดท าข้อมลูสารสนเทศในระดับต่างๆ 

W5 ขาดการวางแผน การบูรณาการใช้

1.พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ (W1, T3) 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
(W4, W7, T3) 
 
 
 
 

-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 
 
 
-โครงการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
-กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ 
-โครงการปรบัปรุงและพฒันาระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 

-จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
-ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
-ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีระบบ 

W6 การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและตัดสินใจยงัไม่ครอบคลมุ
ต่อการใช้งานของหน่วยงาน 

W7 บุคลากรของหน่วยงานย่อยมี
ภาระกิจหลายด้านที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารจัดการและตัดสินใจได้อย่างเป็น
ระบบและทันเวลา 

W8 ไม่มีการวางแผนการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารจัดการและตัดสินใจ 

3.บรหิารจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  
(W2, W3, W4, W5, W6, W8, T3, 
T4) 
 
 

-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศ 
-โครงการจัดซื้อซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิเพือ่การ
เรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
-โครงการดูแลระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายและอินเทอรเ์น็ต 
-โครงการบรหิารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-กิจกรรมการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
-กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมระบบ
สารสนเทศประกันคุณภาพและบริหาร
จัดการ 
-กิจกรรมรวบรวม น าเข้าข้อมลู ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
-กิจกรรมการติดตามผลการด าเนินงาน 
-กิจกรรมการประเมินความพึงพอใจการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
-กิจกรรมการจัดท าแผนปรบัปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
-กิจกรรมการปรับปรงุระบบสารสนเทศเพือ่
การบริหารและการตัดสินใจ 

-จ านวนระบบสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารและการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการพัฒนา
ระบบเครอืข่ายมหาวิทยาลัย 
-จ านวนซอฟท์แวรล์ิขสิทธ์ิเพื่อการ
เรียนการสอนและการบรหิารจัดการ 
-จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันา
ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
และการตัดสินใจ 
-ระดับความส าเรจ็ของการบริหาร
จัดการสารสนเทศ      ในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจ 
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การวิเคราะหต์ าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสินใจ 

จุดแข็ง(Strengths) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักx
คะแนน 

ข้อพิจารณา 

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร       
และการตัดสินใจ 

0.10 4 0.40  

2.มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 0.05 3 0.15  

3.หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตระหนกัและเห็นความส าคัญในการพฒันาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

0.05 3 0.15  

4.มีการจัดหาทรัพยากรด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ทีร่องรบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 0.10 5 0.50  

5.บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการตัดสินใจ 

0.10 5 0.50  

รวมน้ าหนักคะแนน 0.40  1.70  
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การวิเคราะหต์ าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสินใจ 

จุดอ่อน(Weakness) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักx
คะแนน 

ข้อพิจารณา 

1.ขาดระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารจัดการและตัดสินใจที่เช่ือมโยงฐานข้อมลูของระบบย่อย
เข้าด้วยกัน 0.10 4 0.40 

 

2.ขาดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 0.10 2 0.20 

 

3.ขาดบุคลากรเพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจโดยตรง 
 0.10 4 0.40 

 

4.ขาดมาตรการในการด าเนินงานจัดท าข้อมูลสารสนเทศในระดับต่างๆ 0.05 3 0.15  
5.ขาดการวางแผน การบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีระบบ 

 0.10 3 0.30 
 

6.การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและตัดสินใจยังไม่ครอบคลุมต่อการใช้งานของ
หน่วยงาน 0.05 4 0.20 

 

7.บุคลากรของหน่วยงานย่อยมีภาระกิจหลายด้านที่ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและทนัเวลา 0.05 4 0.20 

 

8.ไม่มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ 0.05 2 0.10  
รวมน้ าหนักคะแนน 0.60  1.95  
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การวิเคราะหต์ าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสินใจ 

โอกาส (Opportunities) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักx
คะแนน 

ข้อพิจารณา 

1. มีองค์กรที่พร้อมสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ให้ค าปรึกษาด้านระบบ 
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ 

0.10 
 

3 0.30  

2.มีเครือข่ายความร่วมมือกับบุคลากรภายนอกให้การสนับสนุน เช่น สวทช. Uninet  0.05 2 0.10  
3.ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีนโยบายในการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ          
การบริหารและตัดสินใจ 

0.10 2 0.20  

4.มีซอฟท์แวร์ทางเลอืกและซอฟท์แวร์เปิดเผยรหัสที่ครอบคลุมการใช้งาน 0.10 4 0.40  
5.มีองค์กรทีส่นับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายแกนหลักเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ    
ท าให้สามารถพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการและตัดสินใจได้ง่ายข้ึน 

0.05 4 0.20  

6.บุคลากรภายนอกมีความต้องการข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกบัมหาวิทยาลัยทีจ่ าเป็นต่อ         
การตดัสินใจ 

0.10 4 0.40  

รวมน้ าหนักคะแนน 0.50  1.60  
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การวิเคราะหต์ าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารและการตดัสินใจ 

อุปสรรค (Threats) น้ าหนัก คะแนน น้ าหนักx
คะแนน 

ข้อพิจารณา 

5. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตัดสินใจ 

ให้อย่างจ ากัด 

0.20 5 1.00  

6. หน่วยงานภายนอกให้ค่าตอบแทนทีสู่งกว่าท าให้ขาดบุคลากรที่เช่ียวชาญมารับผิดชอบ 

โดยตรง 

0.10 4 0.40  

7. หน่วยงานภายนอกที่ท าหน้าทีป่ระเมินผลการปฏิบัติงานมกีารปรบัเปลีย่นเกณฑบ์่อยท า 

ให้มหาวิทยาลัยต้องปรบัเปลี่ยนการพฒันาด้านระบบสารสนเทศมากข้ึน 

0.15 4 0.60  

8. มีผู้บกุรุก โจมตี โปรแกรมไม่พงึประสงค์ และภัยธรรมชาติสง่ผลต่อการพัฒนา          
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

0.05 2 0.10  

รวมน้ าหนักคะแนน 0.50  2.10  
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แผนภูมิแสดงการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที่  ๑๗๑๓ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (MIS) 
.........................................................   

  เพื่อให้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่  ๗.๓  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.)  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังน้ี     

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา วินิจฉัย สั่งการตามที่เห็นเหมาะสมในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตดัสินใจ  ประกอบด้วย 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ประธานกรรมการ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 

    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 

    รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการและกิจการพิเศษ  กรรมการ 

         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ   กรรมการ 

               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

                   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
    ทีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   กรรมการ 

     ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    กรรมการ 
                คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 

    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ                  
    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 

    คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     กรรมการ 

     ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 

    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 

    ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ  
     ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการ 

    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 

    ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ   

     ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 

  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  กรรมการ 

    ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 

  รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการและเลขานุการ 
    หัวหน้างานระบบสารสนเทศและบริการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

๒. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มีหน้าที่ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก     ประธานกรรมการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน     รองประธานกรรมการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  วิชุวรนันท์    กรรมการ 

 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ    กรรมการ 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย  โกศิยะกุล     กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาจรีย์  ผลประเสริฐ    กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล     กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง    กรรมการ 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นรุตม์  บุตรพลอย    กรรมการ 

 อาจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์     กรรมการ 

 อาจารย์ฉัตรชนก  จรัสวิญญู     กรรมการ 

 อาจารย์ธานี  เสนาะเมือง      กรรมการ  

 อาจารย์เอกรัฐ   ปัญญาเทพ     กรรมการ 

   อาจารย์นิพิฐพนธ์   ฤาชา      กรรมการ 

   อาจารย์กฤติเดช   จินดาภัทร์     กรรมการ 

   อาจารย์ประพัชร์  ถูกมี      กรรมการ 

 อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ      กรรมการ 

    อาจารย์ศรินญา  หวาจ้อย      กรรมการ 

  อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์      กรรมการ 

  นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด       กรรมการ 

   นายจิรพงษ์ เทียนแขก      กรรมการ 

 อาจารย์ปรีชาภรณ์ ขันบุรี      กรรมการ 

   อาจารย์พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์     กรรมการ  

   นางสาวเกศกนก  ไทยแท ้      กรรมการ 
   นายอธิวัฒน์  ศรีพุก      กรรมการ 

 นายวันเฉลิม  พูนใจสม      กรรมการ 

 นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง      กรรมการ 

 นายสาวพัตร์  ชูแจ่ม      กรรมการ 
  นายพีระพล  ฮุงหวล      กรรมการ 

 นายณัฐพงษ์  สินศรานนท์      กรรมการ 

  นายเสกสรรค์  ทองนาค      กรรมการ 

 นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม         กรรมการ 

 นายภัควัต    สุยะขัด      กรรมการ 

 นายสุรศักดิ์   วังวงษ์      กรรมการ 
 อาจารย์ยุติธรรม  ปรมะ      กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการตัดสินใจ  มีหน้าที่ ด าเนินการพัฒนา ทบทวน ปรับปรุง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ น าเสนอผลการพัฒนาต่อผู้บริหารขั้นต้นและผู้บรหิารมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน     ประธานกรรมการ 

  อาจารย์ยุติธรรม  ปรมะ      รองประธานกรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชุวรนันท์    กรรมการ 

  รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ    กรรมการ 

  อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์      กรรมการ 

    อาจารย์พลเทพ  มีไผ่ขอ      กรรมการ 
  อาจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์     กรรมการ 

   อาจารย์ประพัชร์  ถูกมี      กรรมการ 

  อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ      กรรมการ  
  นายวันเฉลิม  พูนใจสม      กรรมการ 
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  นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง      กรรมการ 

  นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น      กรรมการ 

  นายสาวพัตร์  ชูแจ่ม      กรรมการ 
   นายพีระพล  ฮุงหวล      กรรมการ 

  นายณัฐพงษ์  สินศรานนท์      กรรมการ 
    นายเสกสรรค์  ทองนาค      กรรมการและเลขานุการ 

  นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

           ๔. คณะกรรมการด าเนินงานจัดท าข้อมูล  มีหน้าที่  ด าเนินการจัดท าข้อมูล  ป้อนข้อมูล  และปรับปรุงข้อมูล   เข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ  ตรวจสอบผลการป้อนข้อมูล ประกอบด้วย 

    ๔.๑  ระบบงานนักศึกษา  ประกอบด้วย 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน    ประธานกรรมการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว    รองประกรรมการ 

อาจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร     กรรมการ 
อาจารย์สุรินทร์  เพชรไทย     กรรมการ 

   อาจารย์พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์    กรรมการ 

อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง     กรรมการ 

  นายพรหมธร  พูลสุข     กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด่อนคร้าม    กรรมการ 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

นายคมกริช  กลิ่นอาจ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๔.๒  ระบบงานหลักสูตร  ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน    ประธานกรรมการ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว    รองประธานกรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์    กรรมการ 

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล    กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ บัวเทศ    กรรมการ 

อาจารย์สายพิน พิกุลทอง กูรุง    กรรมการ         
อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์ุกล่ า     กรรมการ 

อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์     กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย    กรรมการและเลขานุการ 
นายชัยเดช  ขัตติยะ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๔.๓  ระบบงานศิษย์เก่า ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ                 ประธานกรรมการ 

นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม     รองประธานกรรมการ 

                        อาจารย์สุรินทร์  เพชรไทย     กรรมการ 

อาจารย์ประพล  จิตคต ิ     กรรมการ 

                      อาจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร     กรรมการ 
อาจารย์วัชรัศน์   ศรีวิริยะกิจ     กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว    กรรมการ 

อาจารย์วิวัฒน์  ทวีทรัพย์     กรรมการ 

                      นางสาววรรณพร  แสนเตปิน     กรรมการ 

  นายคมกริช กลิ่นอาจ     กรรมการ 
 นายณะราทิ  น้อยม่วง     กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวปานทิพย์ ขันทีท้าว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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    ๔.๔  ระบบงานบุคลากร ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย    ประธานกรรมการ 

รองศาสตราจารย์ ดร. ระมัด โชชัย     รองประธานกรรมการ 
นางมะลิวัลย์ รอดก าเนิด                      กรรมการ 

นายพัชร ไวกสิกรรม                         กรรมการ 

   อาจารย์สุชิน   รอดก าเหนิด     กรรมการ 

ดร.ชัยรันต์  บุมี      กรรมการ 

อาจารย์เฉลิม  ทองจอน     กรรมการ 

นายฉัตรชรินทร์  ฉิมทอง     กรรมการ 
                     ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย วงษ์กันหา    กรรมการ 

นายภัทรพงษ์ ชูชีพ      กรรมการ 

นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา     การมการ 

นางสาวพัชรีญา  ใจโปร่ง     กรรมการ 

      นางสาวกรรณิกา อินแพลง     กรรมการ 

 นางสาวสตรีรัตน์ สุขเรือง     กรรมการ 
นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์     กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวจิราภรณ์  ลีจ้อย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๔.๕  ระบบงานวิจัย ประกอบด้วย 

           รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์   ประธานกรรมการ 

   ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส    รองประธานกรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรา  บุดสีทา    กรรมการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญกฤติ รัตนพันธ์ุ              กรรมการ 

 ดร.ชัยรันต์  บุมี      กรรมการ 

 นายอานนท์  ปลื้มเนตร     กรรมการ 
 อาจารย์ตรรกพร   สุขเกษม     กรรมการ 

                        นางสาวสุติมา  นครเขต     กรรมการ 

 นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ     กรรมการ 

                        นายทวิช  ปิ่นวิเศษ      กรรมการ 

                         นางสาวศรินรัตน์  ฤทธ์ิพรอักษร    กรรมการ 

                         นายพิพัฒน์  ยอดวีระพงศ์     กรรมการ 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล    กรรมการและเลขานุการ 

   นางสาวชุติมา  ทองสาร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    ๔.๖   ระบบงานอาคารสถานที่ ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ    ประธานกรรมการ 

          นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด      รองประธานกรรมการ 

                           ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรุชัย  โกศิยะกุล    กรรมการ 

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  โพธ์ิเงิน    กรรมการ 

  นางมัทรีย์ ขาวจุ้ย      กรรมการ 

                       อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ     กรรมการ 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง                 กรรมการ 

   อาจารย์วิชุรา   วินัยธรรม     กรรมการ 

                       ว่าที่ร้อยตรี ฉัตรชัย วงษ์กันหา    กรรมการ 

    นายสุวัต  ชมอุต      กรรมการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล    กรรมการ 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี    กรรมการ 

 นางสาวรุ่งทิพย์  แสนพรมมี     กรรมการ 

               นายอธิวัฒน์  ศรีพุก     กรรมการ 

  นายศาสตราวุธ  กิมิพันธ์     กรรมการ 

 นายจิรพงษ์ เทียนแขก     กรรมการ 

 นายประทีป เพ็ญแจ้ง     กรรมการ 

 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน     กรรมการ 

 นายฉัตรชัย วงษ์กันหา     กรรมการ 

 นางมาลัย กลิ่นศรีสุข     กรรมการ 

 นายพีระพล  ฮุงหวล     กรรมการ 

 นายวิจิตร  โภคากร     กรรมการ 

นายธนาวุฒิ  พูนรอดแก้ว     กรรมการ 

 นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง     กรรมการและเลขานุการ 

    นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      ๔.๗  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์  แจ่มผล    ประธานกรรมการ 
                         อาจารย์ฉัตรชนก  จรัสวิญญู     รองประธานกรรมการ 

   อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์     กรรมการ 

   ดร.ชยุดา  วิจิตรสุนทร     กรรมการ 

   นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์     กรรมการ 
                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์   กรรมการ 

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์    กรรมการ 

                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล    กรรมการ 

                         อาจารย์ปรียานุช พรหมภาสิต    กรรมการ 

                         นางสาวสุติมา  นครเขต     กรรมการ 

                         นายพิพัฒน์  ยอดวีระพงศ์     กรรมการ 

 นางสาวรุ่งทิพย์  แสนพรมมี     กรรมการ 

 นางสาววาสนา  ฤกษ์อุดม     กรรมการ 

    นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช     กรรมการ 

                 นางสาวน้ าพัก  ข่ายทอง     กรรมการ 

     นางสาวชุติมา  ทอสาร     กรรมการ 

                         นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน    กรรมการ 
    นางสาวอุมาพร  สอนบุญเกิด     กรรมการ 
                         นายสรวัตร  ประภานิติเสถียร     กรรมการ 

   นางสาวสาวิตรี สุวรรณ     กรรมการ 

 นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก     กรรมการและเลขานุการ 

                         นางสาวพันทิพา  เย็นญา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๕. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  หน้าที่ ด าเนินการออกแบบ
การติดตาม และประเมินผล การด าเนินการตรวจสอบ บันทึกข้อมูล รายงานผลการติดตามให้กับผู้บริหาร   และประเมินความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศ  (ประกันคุณภาพด้านระบบสารสนเทศ)  ประกอบด้วย 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน    ประธานกรรมการ 

   อาจารย์ยุติธรรม  ปรมะ     รองประธานกรรมการ 
  อาจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์     กรรมการ 

  อาจารย์ประพัชร์  ถูกมี     กรรมการ 
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  นายวันเฉลิม  พูนใจสม     กรรมการ 

  นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น     กรรมการ 

  นายสาวพัตร์  ชูแจ่ม      กรรมการ 
   นายพีระพล  ฮุงหวล      กรรมการ 

          นายธนาวุฒิ  พูนรอดแก้ว     กรรมการ 
  นางกาญจนา  จันทร์สิงห์     กรรมการและเลขานุการ 

       นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศ  แบ่งออกเป็นกลุ่มงานย่อย  ดังน้ี 
๕.๑.๒   ระบบงานนักศึกษา  ประกอบด้วย 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว   หัวหน้า 

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  กรรมการ 

    อาจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร         กรรมการ 

       นายคมกริช  กลิ่นอาจ     กรรมการ 

          นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม       กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๒  ระบบงานหลักสูตร 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ครองแก้ว   หัวหน้า 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย   กรรมการ 
          นายชัยเดช  ขัตติยะ     กรรมการ 

       นายเสกสรรค์  ทองนาค     กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๓   ระบบงานศิษย์เก่า ประกอบด้วย 

          รองศาสตราจารย์มัย ตะติยะ    หัวหน้า 

                               นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม    กรรมการ 

        นายณะราทิ  น้อยม่วง     กรรมการ 

          นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม       กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๔  ระบบงานบุคลากร  ประกอบด้วย 
                              นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด     หัวหน้า 
                              นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์    กรรมการ 

                              นางสาวมุกดา  สุวรรณธนิกา    การมการ 

                              นางสาวจิราภรณ์  ลีจ้อย     กรรมการ 

                              นายอธิวัฒน์ ศรีพุก      กรรมการ 
                              นายเสกสรรค์  ทองนาค     กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๕  ระบบงานวิจัย  ประกอบด้วย 

                                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ตระกูล    หัวหน้า 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการ  
          นางสาวชุติมา  ทองสาร    กรรมการ 

          นางสาวสุติมา  นครเขต     กรรมการ 
          นายณัฐพงษ์  สินศรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๖  ระบบงานอาคารสถานที่  ประกอบด้วย 

                 นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด    หัวหน้า 
        นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง    กรรมการ 

            นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    กรรมการ 

                                นายณัฐพงษ์  สินศรานนท์    กรรมการและเลขานุการ 

๕.๑.๗  ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

         อาจารย์ฉัตรชนก  จรัสวิญญู    หัวหน้า 
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                               นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก    กรรมการ 

       นางสาวพันทิพา  เย็นญา    กรรมการ 

       อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. คณะกรรมการพัฒนาต่อยอด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ  มีหน้าที่ ศึกษาความต้องการของ
ระบบ วิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ ติดตามการใช้งานและ
ประเมินผลระบบ  รายงานการใช้งานให้บริหาร ปรับปรุงระบบ  ประกอบด้วย  

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน     ประธานกรรมการ 

    อาจารย์ยุติธรรม  ปรมะ      รองประธานกรรมการ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ  วิชุวรนันท์    กรรมการ 

     อาจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์     กรรมการ 

   อาจารย์ประพัชร์  ถูกมี      กรรมการ 

  นายวันเฉลิม  พูนใจสม      กรรมการ 

  นางสาวอรปรียา  ค าแพ่ง      กรรมการ 

  นางสาวกนกวรรณ  ชูชื่น      กรรมการ 

  นายธนาวุฒิ  พูนรอดแก้ว      กรรมการ 
  นายสาวพัตร์  ชูแจ่ม      กรรมการ  
   นายพีระพล  ฮุงหวล      กรรมการ 

  นายณัฐพงษ์  สินศรานนท์      กรรมการ    
  นายสมัคร  นาคสุกเอ่ียม         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  นายกีรศักดิ์  พะยะ      กรรมการและเลขานุการ 
    นายเสกสรรค์  ทองนาค      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     
       ทั้งน้ี  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ก ากับดูแลให้เป็นไปตามค าสั่งน้ี 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 
 

 
 

                                         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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