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ค าน า 
 

   แผนพัฒนาระบบสารสนเทศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 
2555-2559 จัดท าขึ้นเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะสังคมศาสตร์ โดย
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการและการเงิน เพ่ือให้รองรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ส่งผลให้ส่วนราชการต้องปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นกลไก  ในการ
ด าเนินการ ให้มีความสอดคล้องกับกรอบหลักของการบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย
บ้านเมือง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือให้มีกรอบการด าเนินงาน 
รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ (National ICT 
Security Plan) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550   และ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระยะ5ปี( พ.ศ.2555 – 2559) 
ซึ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) เป็นการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการพัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ และเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส  สามารถให้บริการวิชาการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
ครั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและตอบสนองแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ และวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงานของคณะฯและมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานธุรการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

สารบัญ 
 
   เร่ือง        หน้า 
 

 ปรัชญา         4 
 ปณิธาน         4 
 วิสัยทัศน์        4 
 พันธกิจ         4 
 ค่านิยมหลัก        4 
 ประเด็นยุทธศาสตร์       4 
 เป้าประสงค์        5 
 วัตถุประสงค์        6 
 การจัดองค์กร โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร   8 
 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ    12 
 เป้าหมายแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ     12 
 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ     12 
 แผนระบบสารสนเทศ ด าเนินงานตามการวางแผนยุทธศาสตร ์   14 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)       
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SWOT)  19 
 

ภาคผนวก 
 ค าสั่งคณะสังคมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

สังคมศาสตร์ 
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แผนระบบสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 

 
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

 
 ปรัชญา 

แหล่งหลอมรวมความลุ่มลึกในศาสตร์แห่งปัญญา มุ่งสร้างคน สร้างสังคมให้มีความ
เข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม และองค์ความรู้สู่เป้าหมายแห่งความเป็นไทจากอวิชชา มุ่งสู่สังคม
สันติประชาธรรม 
  
 ปณิธาน 

มุ่งมั่นสร้างคน สร้างสังคมอุดมปัญญา  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และก้าวไกลสู่
สังคมโลก 
  
 วิสัยทัศน์ 

สร้างคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพในระดับ
สากล มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย และมีจิตส านึกเพ่ือสังคม 
 
 พันธกิจ 

ด าเนินการตามภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้    
 1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
 2. ด้านการวิจัย  
 3. ด้านการบริการวิชาการ  
 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 
 ค่านิยมหลัก 

ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม เลิศล้ าวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชพี น าความรู้สู่สังคม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1.มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เชี่ยวชาญด้านการวิจัยภาษาต่างประเทศ  

และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล  มีทักษะวิชาชีพ รอบรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ท้องถิ่น 
2.เน้นความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
3.สร้างเสริมเครือข่ายที่เข้มแข็งทางวิชาการ งานวิจัย และงานบริการทางสังคม ทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ 
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4.จรรโลงและสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

5.มุ่งพัฒนาระบบกลไกการบริหารองค์กรให้มีความคล่องตัว ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความสามัคคี โปร่งใส (Transparency) รับผิดชอบ 
(Accountability) 

6.พัฒนาระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ ใน
การน าศักยภาพของศิษย์เก่ามาใช้เพ่ือการพัฒนานิสิตและองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 เป้าประสงค์ 
 1. มุ่งผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากลมีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละศาสตร์ มี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
และการพัฒนาประเทศ 
 2. พัฒนางานวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งการวิจัย สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตได้ผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ เผยแพร่ในเวทีวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสาร และหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ทั้ง
ในและต่างประเทศ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนระบบเครือข่ายทางวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมใน
รูปแบบต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

4. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5. มุ่งพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

6. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
 7. มุ่งพัฒนาให้มีระบบการประกันคุณภาพที่เอ้ืออ านวยต่อการตรวจสอบตนเอง การ
ประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอก และมีการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพมาใช้ใน
การพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร  
 8. ส่งเสริม สนับสนุน และน าการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มา
เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการองค์กร 

9. ส่งเสริม สนับสนุนระบบความสัมพันธ์ศิษย์เก่า ให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
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 วัตถุประสงค์ 
คณะสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ในด้านการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีเข้มแข็งวิชาการ  มีทักษะทางปัญญา ภาษาต่างประเทศ การวิจัย 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ  
2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 

และสังคม 
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการศึกษาหาความรู้ มีความเสียสละ และมี

จิตส านึกเพ่ือสังคม  
4. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิชาชีพในการด าเนินชีวิต 
5. สร้างเสริมประสบการณ์ให้กับบัณฑิต ให้มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
6. พัฒนางานวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม อันจะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

แห่งการวิจัยสอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
7. ส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถเผยแพร่ในเวทีวิชาการ 

และตีพิมพ์ในวารสาร และ/หรือสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
8.เสริมสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการสู่สังคม ทั้งในระดับประเทศ

และต่างประเทศ  
9. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้  โดยสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นในด้าน

ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิปัญญา สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น รัฐศาสตร์และการบริหารท้องถิ่น 
10. บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ เสริมสร้าง

ความเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นที่พึ่งของชุมชน และสังคม  
11. ส่งเสริมบุคลากร และนิสิตให้มีจิตส านึกในการธ ารงรักษาศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้

คงอยู่ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
12. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยสู่สังคม ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม ทั้งใน

ระดับประเทศและต่างประเทศ  
13. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
14. มีโครงสร้างชัดเจน และมีขอบข่ายภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม 
15. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ 
16. ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ สกอ. 
17. เสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
18. วางแผนให้มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ 
19. มีแนวทางจัดหารายได้ให้เป็นสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาองค์กร 
20. มีระบบฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณเพ่ือการตัดสินใจ 
21. มีระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีการด าเนินกิจกรรมตามองค์ประกอบของการ

ประกันคุณภาพ น ามาใช้เพื่อปรับปรุง และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
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22. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจ มีจิตส านึกเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาและน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการภายในเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงองค์กร
อย่างต่อเนื่อง  

23. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

24. ส่งเสริม สนับสนุนด้านประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

25. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
26. บุคลากรน าการจัดการความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย เพ่ือความ

เข้มแข็งทางวิชาการ 
27. น าระบบการจัดการความรู้มาพัฒนาองค์กร เครือข่าย และการประกันคุณภาพให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
28. พัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

ระหว่างศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
29. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและประสบการณ์ ระหว่างศิษย์เก่า นิสิต

ปัจจุบัน และบุคลากร 
30. จัดตั้งเครือข่ายและองค์กรศิษย์เก่าสัมพันธ์ ที่มีประสิทธิภาพ 
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 การจัดองค์กร โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
1. การจัดองค์กร 

 คณะสังคมศาสตร์  มีการจัดองค์กรการ  และการแบ่งส่วนราชการภายใน  ดังนี้ 
1. ส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์  
2. ภาควิชาจิตวิทยา    
3. ภาควิชาประวัติศาสตร์    
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
5. ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 ส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์ 

รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรและด าเนินงานบริหารทั่วไป เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 6 งาน ดังนี้ 
1. งานธุรการ แบ่งเป็น 11  หน่วยงาน ดังนี้ 

1) หน่วยสารบรรณ 
2) หน่วยประชุมและพิธีการ 
3) หน่วยบุคคล 
4) หน่วยอาคารสถานที่ 
5) หน่วยผลิตเอกสาร  
6) หน่วยยานพาหนะ 
7) หน่วยประชาสัมพันธ์ 
8) หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
9) หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
10) หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
11) หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2. งานการเงินและพัสดุแบ่งเป็น  3 หน่วยงาน ดังนี้ 
1) หน่วยการเงิน 
2) หน่วยบัญชี 
3) หน่วยพัสดุ 
 

3. งานนโยบายและแผน แบ่งเป็น  2 หน่วยงาน ดังนี้ 
1) หน่วยแผนงานและงบประมาณ 
3) หน่วยติดตามและประเมินผล 
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4. งานบริการการศึกษา แบ่งเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้ 
1) หน่วยสนับสนุนจัดการเรียนการสอน 
2) หน่วยสนับสนุนพัฒนาหลักสูตร 
3) หน่วยบริการวิชาการ 
4) หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 
5) หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
6) หน่วยห้องอ่านหนังสือและห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

5. งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้ 
1) หน่วยกิจการนิสิต 
2) หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

6. งานวิจัยและบริการวิชาการ แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน ดังนี้ 
1) หน่วยวิจัย 
2) หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
 

 ภาควิชา 
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูลความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรมและสัมมนา การพัฒนาวิชาการ การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายวิชาการ และการบริหารจัดการด าเนินงานในภาควิชา 
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2. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 โครงสร้างองค์กร 
คณะสังคมศาสตร์มีการแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชา

จิตวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ ภายใต้การบริหารงานโดยคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

ในส่วนส านักงานเลขานุการ มีการแบ่งสายงานภายในส านักงานเป็น 6 งาน ได้แก่ งาน
ธุรการ งานบริการการศึกษา งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานกิจการนิสิตและศิษย์
เก่าสัมพันธ์ งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยในแต่ละงานจะมีหัวหน้างานเป็นผู้ช่วยบริหารงาน   

 

 
 

 
 โครงสร้างการบริหารงาน 
คณะสังคมศาสตร์  มีการบริหารจัดการและด าเนินงาน โดยคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชา   รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  และรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน 

ในการบริหารงานของส านักงานเลขานุการคณะฯ   มีหัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะฯ เป็น
ผู้บริหาร  หัวหน้างานธุรการ   หัวหน้างานบริการการศึกษา  หัวหน้างานการเงินและพัสดุ   หัวหน้างาน
นโยบายและแผน   หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์    และหัวหน้างานวิจัยและบริการ
วิชาการ   รว่มรับผิดชอบการบริหารงานภายในส านักงาน 
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 วัตถุประสงค์การจัดท าแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1. มีกรอบแนวทางในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลากร

และผู้บริหาร  
2. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของบุคคลากรและผู้บริหาร ที่ใช้ร่วมกัน โดย

สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการและให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการข้อมูลสารสนเทศได้ทุกด้านและมีความพึงพอใจในการให้บริการ    
ในปีงบประมาณ 2555 – 2559 

3. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ บริการเครือข่ายที่ครอบคลุม เหมาะสมและมีเสถียรภาพ รวมทั้ง
เชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 เป้าหมายแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1.ด าเนินการสร้างและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรและผู้บริหารเพื่อ
สนับสนุนภารกิจและกลยุทธ์ของคณะสังคมศาสตร์ 

2.บูรณาการเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการและให้บริการในทุกด้าน 
 
 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

คณะสังคมศาสตร์ ได้ก าหนดการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  มุ่งพัฒนาระบบกลไกการบริหารองค์กรให้มีความคล่องตัว 
    ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างความ
    สามัคคี โปร่งใส (Transparency) รับผิดชอบ (Accountability) 
เป้าประสงค์ ข้อ 5   มุ่งพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มี

     ความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
วัตถุประสงค์ ข้อ 14  มีโครงสร้างที่ชัดเจน และมีขอบข่ายภาระงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ วัตถุประสงค ์ กลยุทธ ์ มาตรการ งาน/โครงการ ตัวชี้วดั (KPI) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
มุ่งพัฒนาระบบกลไก
การบริหารองค์กรให้มี
ความคล่องตัว 
ก่อให้เกิดประสิทธภิาพ
สูงสุด โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล สร้าง
ความสามัคคี โปร่งใส 
(Transparency) 
รับผิดชอบ 
(Accountability) 

 
ข้อ 5 มุ่งพัฒนาองค์กร 
ด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
มีความคล่องตัว เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 
ข้อ 14 มีโครงสร้างที่
ชัดเจน และมีขอบข่าย
ภาระงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
3. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System Plan)            

 
1.1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะฯ 

 
1.1 คณะฯ มีแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการปฏบิัติงาน 

1.2จัดท าค าสั่งคณะกรรมการสารสนเทศ
ของคณะฯ 

1.2. คณะฯ มีค าสั่ง
คณะกรรมการสารสนเทศของ
คณะฯ 

2. มีระบบฐานข้อมูลงานด้าน
ต่างๆ และมีการพัฒนาระบบ 
ปรับข้อมูลให้ทันสมัย
ตลอดเวลา เพื่อนามาเป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการ 
การตัดสินใจ และประเมินผล
การทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 จัดทาระบบฐานข้อมูลทางด้าน
สารสนเทศครอบคลุมทุกงานของคณะฯ 
และภาควิชา เพื่อสะดวกต่อการ
บริหารงานและการตรวจสอบตลอดจน
เอื้อประโยชน์ตอ่การทางานอยา่งรวดเร็ว
และมีประสิทธภิาพ 

2.1.1 มีฐานข้อมูลครบถ้วนตาม
ภารกิจ 

2.1.2 คณะฯ สามารถหาข้อมูล
จากฐานขอ้มูลมาใช้ในการ
ตัดสินใจ 

2.2.จัดทาการประเมินประสิทธภิาพของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ 
จากผู้ใช้บริการทุกระดับ 

2.2 ผลการประเมินความพึง
พอใจต่อผู้ใช้บริการระบบ
สารสนเทศคณะฯ อยู่ในระดับ 
3.51 

2.3 จัดทาเว็บไซด์ของคณะฯ และ
ภาควิชาเป็นภาษาอังกฤษ มีข้อมูลที่
ครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ 

2.3. คณะฯ มีเว็บไซต์ที่ทันสมัย 
ข้อมูลครบถ้วน 
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 แผนระบบสารสนเทศ ด าเนินงานตามการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (2555-2559) 
 พัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ให้มีการใช้งานที่สอดคล้องจากระบบเดิมเพ่ือใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ และการควบคุม  ระบบจะเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ใน
ระบบประมวลผลรายการเข้าด้วยกันเพ่ือประมวลและสร้างสารสนเทศท่ีเหมาะสมและจ าเป็นต่อการบริหารงานดังนี้ 
 

 
  



 

- 15 - 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 จุดแข็ง(Strengths) 

 1.คณะสังคมศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี โดยมีการตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การบริหารจัดการ เป็นไปได้ด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
 2.มีแนวทางการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3.มีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีความรู้
และความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 

 จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ ในบางส่วนยังไม่ครบถ้วนเรียบร้อย

เท่าท่ีควร เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์ มีการแบ่งส่วนการท างานออกเป็นส่วนย่อยหลายส่วนดังนั้น
การรวบรวมข้อมูลจึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและต้องใช้เวลาในการจัดท ามาก 
 2.ขาดการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศองค์กร 

 โอกาส(Opportunities) 
1.คณะฯมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

โดยมีการจัดอบรม ส่งไปอบรม ศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงให้โอกาสได้รับการศึกษาต่อ 
 2.มีบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน และคณาจารย์บางส่วนให้ความร่วมมือในการส ารวจข้อมูล
ต่างๆเพ่ือรวบรวมในการจัดท าเว็บไซต์และพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 3.คณะฯมี วัสดุ-อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเพียงพอ 

 อุปสรรค์ (Threats) 
1.คณาจารย์และบุคลากรบางส่วนที่ขอใช้บริการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีความ

ต้องการใช้ระบบที่ซับซ้อนและเฉพาะด้าน ทางหน่วยฯต้องศึกษาข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ความเข้าใจระหว่างผู้ขอใช้บริการกับผู้พัฒนาระบบมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน จึงท าให้
ระบบการจัดเก็บข้อมูลโดยรวมเกิดความล่าช้ากว่าที่ควร 
 2.คณาจารย์และบุคลากรบางส่วนมักจะส่งข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ มาในเวลา
กระชั้นชิด ท าให้ต้องเร่งด าเนินการ บางครั้งข้อมูลบางส่วนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงอาจเกิดความเสี่ยงในการผิดพลาดได้สูง
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ภาคผนวก 
 
 ค าสั่งคณะสังคมศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

สังคมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค ำสั่งคณะสังคมศำสตร์   
ที่ 6 /2556 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ คณะสังคมศำสตร์ 
…………………………………………………………… 

เพ่ือให้การบริหารจัดการ ด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เอ้ือผลประโยชน์สูงสุดให้แก่คณะฯ  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  26 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร  พ.ศ. 2533  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์  ดังต่อไปนี้ 

ที่ปรึกษำ 
1. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
2. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ 
    (นายจิรวัฒน์ ทองค า) 
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบฐานข้อมูล 
    (นายสุเมธ ขวัญเมือง) 

 

หน้ำที ่ 1. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางการด าเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนเรศวร และของคณะสังคมศาสตร์ 

2. ก ากับ ควบคุม ดูแลทรัพยากรและระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เอ้ือผลประโยชน์สูงสุดให้แก่คณะฯ 

 

คณะกรรมกำร 
1. ผู้ช่วยคณบดี       ประธานกรรมการ 
    (ผศ.ดร.ทิวากร แก้วมณี) 
2. ผู้แทนจากภาควิชาจิตวิทยา     กรรมการ 
    (นายอนรรฆ จันทร์รังษ)ี  
3. ผู้แทนจากภาควิชาประวัติศาสตร์    กรรมการ 
    (นางชนิดา เผือกสม)   
4. ผู้แทนจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   กรรมการ 
    (ดร.กวินธร เสถียร)   
5. ผู้แทนจากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  กรรมการ 
    (ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์)    
6. หัวหน้าส านักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์   กรรมการ 
    (นางจิระประภา ศรีปัตตา)    
7. หัวหน้างานธุรการ      กรรมการ 
    (นางวนมาลินทร์ มหะพันธ์) 
8. หัวหน้างานการเงินและพัสดุ     กรรมการ 
    (นายพิษณุ ฉ่ าบุตร) 



 

 
  

9. หัวหน้างานบริการการศึกษา     กรรมการ 
    (นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์) 
10. หัวหน้างานนโยบายและแผน     กรรมการ 
    (นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล) 
11. หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์   กรรมการ 
    (นางพรปวีร์ ข าแก้ว) 
12. หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
    (นางเรณุกา หนูสอน) 

 13. นายมณฑล จันทร์สว่าง     กรรมการ 
14. นายอนุฤทธิ์ ศรีคมข า      กรรมการและเลขานุการ 
15. นายสุทธิศักดิ ์กิติคุณภิวัฒน์                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้ำที ่ 1. จัดท านโยบายและแผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ 
2. ก ากับ ดูแล และบริหารการจัดการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ เอ้ือผลประโยชน์สูงสุดให้แก่คณะฯ 
          3. ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
ของคณะสังคมศาสตร์ให้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
          4.ประกันคุณภาพการศึกษาการบริหารจัดการด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 6 มีนาคม 2556   
 
 

 (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก) 
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

 
 


