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ค าน า 

 
แผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ เป็นแผนท่ีได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบนโยบายสภามหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2559-2561 แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและ บุคลากร ท่ีร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติ
การในระยะ 1 ปี ในการขับเคล่ือนหน่วยงานภายในให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการและแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าว ได้ผ่าน
ความเห็นชอบการสรุปโครงการและกิจกรรมประจ าปีงบประมาณ 2560 การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2560 ของคณะกรรมการบริหารส านักในคราวประชุม 
คณะกรรมการบริหารส านัก ประจ าปีการศึกษา 2558 ครั้งท่ี 11  เมื่อวันอังคารท่ี 26 กรกฎาคม 2559  ซึ่งรายละเอียดในแผนปฏิบัติการฉบับนี้   ประกอบด้วย  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การเช่ือมโยงนโยบายสภามาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนท่ียุทธศาสสตร์ และแผนปฏิบัติการ เป้าประ สงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
โครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการก ากับติดตามประเมินผลเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการอย่างต่อเนื่อง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใคร่ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง บุคลากร และทุกหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกในการจัดท าแผนปฏิบัติ รการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มา ณ โอกาสนี้ หวังอย่างยิ่งว่า  มหาวิทยาลัย หน่วยงาน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง จะได้น าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปใช้ในการ
ด าเนินงาน กิจกรรมและปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในทุกพันธกิจ  วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต่อไป 
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บทที ่1 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 

และการเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิัติการ ของมหาวิทยาลัย 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภานนอก ซึ่งมีรายละเอียดของการพิจารณาสภาพแวดล้อมและขั้นตอนการวิเคราะห์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศมีแนวทางดังนี้ 

1.  วิเคราะห์องค์กร โดยใช้ SWOT Analysis เพื่อตอบว่า “ปัจจุบันส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีศักยภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” 
1.1  วิเคราะห์ปัจจัยภายใน หาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้กรอบของ 4 M ตามตารางวิเคราะห์ (ตารางท่ี 1) 
1.2  วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก หาโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยใช้กรอบ PEST ตามตารางวิเคราะห์ (ตารางท่ี 2) 
1.3 แต่ละกลุ่มเลือกอันดับสูงสุด SWOT มาประเภทละ 5 - 10  อันดับ แล้วน าเสนอผลงานกลุ่มย่อย 
1.4  สรุปเป็น SWOT ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกมาประเภทละ 5  อันดับ  เรียงตามล าดับจากมากไปน้อย  (S1 – S5), (W1 – W5), 

(O1 – O5), (T1 – T5) 
1.5  ให้คะแนนโดยจับเป็นคู่ๆ ระหว่าง (S  คู่กับ  W)  และ (O  คู่กับ  T)  โดยมีคะแนนรวมคู่ละ 10 คะแนน  (S1 คู่กับ W1), (O1 คู่กับ T1) เป็นต้น  ตามตารางท่ี 3 
1.6  น าค่าคะแนนท่ีได้มาก าหนดต าแหน่งในกราฟ เพื่อค้นหาศักยภาพในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรูปท่ี 1 

2.  ทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ  (Mission)  ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานภายใน 
3.  ก าหนดยุทธศาสตร์ (Strategic) ใช้แนวทาง SWOT Matrix คือ 
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ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง : S (Strength) จุดอ่อน : W (Weakness) 

โอกาส : O  
(Opportunity) 

SO กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากโอกาส 
โดยอาศัยจุดแข็ง 

WO กลยุทธ์ที่น าเอาโอกาสท่ีมี 
ไปลบล้างจุดอ่อน 

ภัยคุกคาม : T   
(Threat) 

ST กลยุทธ์ที่หลีกเล่ียงภัยคุกคามหรือ 
อุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง 

WT กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียง 
ภัยคุกคามหรืออุปสรรค 

 
ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร 
(โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ หัวหน้างานส านักท าการสรุปผลและรายงานผลต่อผู้บริหาร) 

ปัจจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(Weakness)  

1. คน (man) 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 
ท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 
3. บุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานท่ีดีในการร่วมมือ
ร่วมใจในกิจกรรม และจิตให้บริการ 

1. ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้ท่ัวถึง 
2. บุคลากรไม่มีความมั่นคง และขาดแรงจูงใจในการท างาน 

2. เงิน (Money) 
1. ส านักได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณรายได้จากมหาวิทยาลัย 

1. ความไม่คล่องตัวในการใช้งบประมาณของส านัก เนื่องจากนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเป็นตัวก าหนด 

3. วัสดุ อุปกรณ์ 
(Material) 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

1. การบริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service ยังมีการให้บริการแก่ผู้ใช้น้อย 
2. กระแสไฟดับบ่อย ท าให้อุปกรณ์ในการท างานและการให้บริการช ารุดเสียหายง่าย 
3. อาคารส านักวิทยบริการฯ ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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ปัจจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(Weakness)  
2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐาน 
ในการด าเนินงานทรัพยากรสารสนเทศ 

4. พื้นท่ีในการให้บริการและการจัดเก็บน้อยท าให้ไม่เพียงพอในอนาคต 

4. วิธีการ 
(Method) 

1. มีรูปแบบการจัดโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการฯ  
อยา่งชัดเจน 
2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 
ส านักวิทยบริการฯ 
3. ส านักมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากร โดยการจัด
สัมมนาฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น 
4. ส านักด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  
โดยน าตัวบ่งช้ีมาพัฒนาคุณภาพ 
5. มีการให้บริการเพื่อการตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการทุกวัน และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม
โดยการแสดงความคิดเห็น 

1. ขาดการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยท้ังภายในและนอกอาคารและไม่
ครอบคลุม เรื่องไฟไหม้ น้ าท่วม 
2. การประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้ผู้รับบริการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายรับทราบและมาใช้บริการอย่างท่ัวถึง 
3. การด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศยังขาดการติดต่อกับผู้ใช้/อาจารย์ได้ยัง
ไม่ท่ัวถึง 
4. รูปแบบการให้บริการท่ียังไม่หลากหลาย และยังคงมีการร้องขอใช้บริการใหม่ๆ 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 

ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

1. นโยบาย / 
การเมือง 
(Policy) 

1. มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและค้นคว้า
หาข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ 
2. มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ  
3. ปัจจุบันสังคมหันมาให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือมากขึ้น  
มีหน่วยงานต่างๆ ท้ังเอกชนและรัฐบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสัปดาห์
หนังสือบ่อยครั้ง ดังนั้นจึงมีส่วนช่วยท าให้กิจกรรมของส านัก น่าจะได้รับความ
สนใจจากนักศึกษา และผู้ใช้บริการมากข้ึนตามไปด้วย 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงตามคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยท าให้การท างานหรือโครงการท่ีวางไว้ไม่เป็นไปตาม
แผนและไม่ต่อเนื่อง 
2. ไม่มีการบูรณาการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอนเท่าท่ีควร 

2. ภาวะเศรษฐกิจ 
(Economic) 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญ กับการอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าแต่
ก่อน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์หนังสือกันบ่อยครั้ง ดังนัน้ จึงมี
ส่วนช่วยท าให้กิจกรรมของห้องสมุดได้รับความสนใจ จากบรรดานักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการท่ัวไปมากขึ้นตามไปด้วย และมีแนวโนม้ท่ีดีต่อเนื่องในทุกๆปี 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาสูงต้องใช้งบประมาณในการ
ด าเนินงานและพัฒนาเป็นจ านวนมาก 
2. ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือ
การปรับปรุงสถานท่ีซึ่งใช้งบประมาณมาก 

3. สภาพสังคม
ความเช่ือ 
วัฒนธรรม 
(Social) 

1. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ใช้บริการ ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของส านัก 
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้ใช้บริการมีการเสนอค าแนะน า ท่ีสามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
4.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีชัดเจน 

1. การปิดศูนย์ และหลักสูตร ท าให้ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
ด าเนินการจัดหาไม่มีการใช้งาน 
2. ผู้ใช้บริการไม่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
เนื้อหาใกล้เคียงกันท าให้ผู้ใช้คิดว่าทรัพยากรสารสนเทศมีไม่ตรง
กับความต้องการ 
3. ผู้ใช้บริการไม่ใช้สารสนเทศท่ีเป็นภาษาต่างประเทศ หรือใช้น้อย 
4. ผู้ใช้บริการขาดความรู้ในการใช้ห้องสมุดและการค้นหาทรัพยากร 
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ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

4. เทคโนโลยี 
(Technology) 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท าให้เกิดนวัตกรรมและการ
บริการใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลมี
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ท าให้นักศึกษา 
ไม่เข้าใช้บริการ 

 
ตารางที่ 3 ตารางคะแนน SWOT matrix 

ล าดับจุดแข็ง คะแนน ล าดับจุดอ่อน คะแนน 

S 1 บุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานท่ีดีในการรว่มมือร่วมใจในกิจกรรม
และมีจิตให้บริการ 

75.71 
W 1 อาคารส านักวิทยบริการฯ ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อ
รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

75.00 

S 2 มีรูปแบบการจัดโครงสร้างภายในส านักอย่างชัดเจน 72.86 W 2 บุคลากรไม่มีความมั่นคงและขาดแรงจูงใจในการท างาน 55.77 

S 3 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานทรัพยากร
สารสนเทศ 

68.57 W 3  ผู้ใช้ยังไม่สามารถเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้ท่ัวถึง 30.77 

S 4 มีการให้บริการเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกวัน 
และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น 

 
W 4 ขาดการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยอาคารทั้ง
ภายในและภายนอก  
ไม่ครอบคลุมเรื่อง ไฟไหม้ น้ าท่วม 

 

S 5 ส านักวิทยบริการฯ มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรโดยการจัด
สัมมนาฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะเพิ่มมากขึ้น 

 
W 5 รูปแบบการให้บริการท่ียังไม่หลากหลายและยังคงมีการ
ร้องขอใช้บริการใหม่ 

 

รวมคะแนน 3 ล าดับ 215 รวมคะแนน 3 ล าดับ 160 



แผนปฏิบัตกิารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 6 
 

 

 

ล าดับโอกาส คะแนน ล าดับอุปสรรค คะแนน 

O 1  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท าให้เกิดนวัตกรรม
และการบริการใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

78.13 
T 1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลมี
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ท าให้นักศึกษาไม่เข้า
บริการ 

80.77 

O 2  มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
และค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ให้มีความ
พร้อมในการให้บริการ 

40.63 
T 2 นโยบายของมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงตามคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยท าให้การท างานหรือโครงการท่ีวางไว้ไม่เป็นไปตาม
แผนและไม่ต่อเนื่อง 

46.15 

O 3  ส านักวิทยบริการฯ  มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของ
สถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ 

46.88 
T 3 ผู้ใช้บริการไม่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมี
เนื้อหาใกล้เคียงกันท าให้ผู้ใช้คิดว่าทรัพยากรสารสนเทศมีไม่ตรง
กับความต้องการ 

34.62 

O 4  ปัจจุบันสังคมหันมาให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือมากขึ้นช่วย
ท าให้กิจกรรมของห้องสมุดได้รับความสนใจ 

 
T 4 ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ 
หรือการปรุงปรุงสถานท่ีซึ่งใช้งบประมาณมาก 

 

O 5  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีชัดเจน  
T 5 ไม่มีการบูรณาการ การใช้ห้องสมุดในการเรียน การสอน
เท่าท่ีควร 

 

รวมคะแนน 3 ล าดับ 177 รวมคะแนน 3 ล าดับ 160 
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จากการวิเคราะห์ตาราง SWOT matrix  ข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  ศักยภาพการพัฒนาองค์กร   ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลปรากฏสถานการณ์

เป็นแบบผู้แสวงหา (Prospector) “ภายนอกเอื้อและภายในเด่น”  คือ So Strategies  ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีได้เปรียบมากท่ีสุดเพราะประกอบไปด้วยโอกาสจากปัจจัยภายนอกและ
จุดแข็งขององค์กร หรืออาจใช้ค าว่า กลยุทธ์ “ภายนอกเอื้อและภายในเด่น” ถือ เป็นสถานการณ์ดาวรุ่ง (Public sector star) ตามรูปท่ี 1 
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สรุปผลสภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาองค์กร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

จุดแข็ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. บุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานท่ีดีในการร่วมมือร่วมใจในกิจกรรมและมีจิตให้บริการ 
2. มีรูปแบบการจัดโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการฯ อย่างชัดเจน 
3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานทรัพยากรสารสนเทศ 
4. มีการให้บริการเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกวันและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น 
5. ส านักวิทยบริการฯ มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรโดยการจัดสัมมนาฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะเพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. อาคารส านักวิทยบริการฯ ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 
2. บุคลากรไม่มีความมั่นคง  และขาดแรงจูงใจในการท างาน 
3. ผู้ใช้ยังไม่สามารถเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้ท่ัวถึง 
4. ขาดการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยอาคารทั้งภายในและภายนอกไม่ครอบคลุมเรื่อง ไฟไหม้ น้ าท่วม 
5. รูปแบบการให้บริการท่ียังไม่หลากหลาย และยังคงมีการร้องขอใช้บริการใหม่ 

โอกาส ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท าให้เกิดนวัตกรรมและการบริการใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
3. ส านักวิทยบริการฯ  มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ 
4. ปัจจุบันสังคมหันมาให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือมากขึ้นช่วยท าให้กิจกรรมของห้องสมุดได้รับความสนใจ 
5. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีชัดเจน 
 



แผนปฏิบัตกิารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 9 
 

 

ภัยคุกคาม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกท าให้นักศึกษาไม่เข้าบริการ 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงตามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยท าให้การท างานหรือโครงการท่ีวางไว้ไม่เป็นไปตามแผนและไม่ต่อเนื่อง 
3. ผู้ใช้บริการไม่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียงกันท าให้ผู้ใช้คิดว่าทรัพยากรสารสนเทศมีไม่ตรงกับความต้องการ 
4. ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือการปรับปรุงสถานท่ีซึ่งใช้งบประมาณมาก 
5. ไม่มีการบูรณาการใช้ห้องสมุดในการเรียน การสอน เท่าท่ีควร 

 
การจัดล าดับแนวทางการพัฒนา  จากการเช่ือมโยง จุดแข็งและโอกาส (SO) 
ล าดับ จุดแข็ง โอกาส 

1 บุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานท่ีดีในการร่วมมอืร่วมใจในกิจกรรมและมีจิต
ให้บริการ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ท าให้เกิดนวัตกรรมและ
การบริการใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

2 มีรูปแบบการจัดโครงสร้างภายในส านักวิทยบริการฯ อย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน และ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ให้มีความ
พร้อมในการให้บริการ 

3 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานทรัพยากร
สารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการฯ  มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของ
สถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ 

4 มีการให้บริการเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทุกวัน  
และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมโดยการแสดงความคิดเห็น 

ปัจจุบันสังคมหันมาให้ความส าคัญกับการอ่านหนังสือมากขึ้น  
ท าให้กิจกรรมของห้องสมุดได้รับความสนใจ 

5 ส านักวิทยบริการฯ มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่บุคลากรโดยการจัดสัมมนา
ฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะเพิ่มมากขึ้น 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการก าหนด 
ตัวบ่งช้ีท่ีชัดเจน 
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การจัดล าดับแนวทางการพัฒนา  จากการเช่ือมโยง จุดอ่อนและภัยคุกคาม (WT) 
ล าดับ จุดอ่อน ภัยคุกคาม 

1 อาคารส านักวิทยบริการฯ ไม่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ี
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ท าให้นักศึกษาไม่เข้าบริการ 

2 บุคลากรไม่มีความมั่นคง  และขาดแรงจูงใจในการท างาน นโยบายของมหาวิทยาลัยเปล่ียนแปลงตามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยท า
ให้การท างานหรือโครงการท่ีวางไว้ไม่เป็นไปตามแผนและไม่ต่อเนื่อง 

3 ผู้ใช้ยังไม่สามารถเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้ท่ัวถึง ผู้ใช้บริการไม่สามารถประยุกต์ใช้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีเนื้อหาใกล้เคียง
กันท าให้ผู้ใช้คิดว่าทรัพยากรสารสนเทศมีไม่ตรงกับความต้องการ 

4 ขาดการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยอาคารทั้งภายในและภายนอก 
เรื่อง ไฟไหม้ น้ าท่วม 

ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ หรือการ
ปรับปรุงสถานท่ีซึ่งใช้งบประมาณมาก 

5 รูปแบบการให้บริการท่ียังไม่หลากหลาย และยังคงมีการร้องขอใช้บริการใหม่ ไม่มีการบูรณาการการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน เท่าท่ีควร 
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การเช่ือมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัย 
ส านักวิทยบริการฯ ท าการวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงและความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี กับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

การเช่ือมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2561 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ส านัก 

นโยบายข้อที่ 2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ในการเปน็สถาบันอุดมศึกษา
เพือ่การพฒันาท้องถิ่นใหเ้ปน็ที่ยอมรับทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ 

โดยบูรณาการงานพันธกิจสัมพันธ์ (University Engagement) ท้ังในส่วน
ของการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม 
เร่งฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถ มีบทบาท เข้าไปมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถ่ิน
และสังคมตามอัตลักษณ์อย่างชัดเจน ผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ี
บูรณาการศาสตร์แบบสหสาขา และตอบสนองความต้องการท้ังระดับประเทศและ
ท้องถ่ิน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ เร่งสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ท้ัง
ภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปัญญาเชิงการปฏิบัติจากการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยท่ีสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยท่ีสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ 
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน 
อุดมปัญญา 

กลยุทธ์ 
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 - 2561 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ส านัก 
นโยบายข้อที่ 5 พฒันาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย 

เพือ่สร้างธรรมาภิบาล 
โดยเสริมสร้างความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ให้มหาวิทยาลัยมีพลวัตร

ในการพัฒนา เรียนรู้เติบโตอย่างต่อเน่ืองด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ เสริมสร้าง
ขีดสรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศสร้างความ
เป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถ
ดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษา รวมท้ังส่งเสริมการน้อมน าแนวพระราชด าริ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต และ
เตรียมการเพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ 
ความเป็นเลิศสู่สากล 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ 
ความเป็นเลิศสู่สากล 

กลยุทธ ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เข้าท างาน 
ในมหาวิทยาลัย พัฒนาเพิ่มข้ึนขีดสมรรถนะของ
ทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ืองทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถให้เข้า
ท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาเพิ่มข้ึนขีด
สมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง 
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ       
จัดการฝึกอบรมและพฒันาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติ  
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัย 
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ       
จัดการฝึกอบรมและพฒันาท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัย
ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 

5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวท่ี
มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานท่ี 

5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียวท่ีมีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี และมีความพร้อม 
ด้านอาคารสถานท่ี 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที ่2 
แผนปฏิบตัิการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พัทธกิจ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรัชญา  (Philosophy) : 

“แหล่งรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาสู่สังคม”  
วิสัยทัศน์  (Vision) :   
“ส านักวิทยบริการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ช้ันน าของสังคม” 
พันธกิจ  (Mission) :  

1. พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้แหล่งรวมความรู้ช้ันน าของสังคม 
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตร ตามความต้องการของสังคม 
3. บริการทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคม 
4. สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. สร้างพันธมิตร เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอกใหก้้าวทันประชาคมอาเซียน 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม  

เป้าประสงค ์ (Goals) :    
1. จัดหาทรัพยากรในการให้บริการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของสังคม 

2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐาน 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ยกระดับการบริการห้องสมุดให้ได้มาตรฐานระดับชาติ 
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วัตถุประสงค ์ (Objective) : 
1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ  ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอนและการพัฒนาสังคม 
2. เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง และเสมอภาคเกิดความพึงพอใจต่อการบริการในสังคม 
3. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน และสังคม 
4. เพื่อสืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

นโยบายคุณภาพทีเ่ก่ียวกับผลผลิต   (Policy output quality) : 
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลายรูปแบบ ให้สอดคล้องตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน และความต้องการของผู้ใช้  

ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี 
2. พัฒนาและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบสามารถสืบค้น  และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
3. ให้บริการพื้นฐาน และบริการอื่นๆ ตรงกับความต้องการมีระเบียบการใช้บริการท่ีชัดเจนเพื่อความเสมอภาค และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
4. ปรับปรุงและจัดพื้นท่ีบริการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และร่วมรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน พัฒนาให้เป็นห้องสมุดสีเขียว 

หรือห้องสมุดมีชีวิต 
5. พัฒนาและรักษามาตรฐานการให้บริการ สร้างความพึงพอใจ เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและบริหารจัดการ 
6. ส่งเสริมงานบริการวิชาการ และโครงการท่ีเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพสังคม 
7. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
8. พัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และการบริหารจัดการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
9. แสวงหาพันธมิตร และเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ ท้ังภายใน และภายนอกให้เกิดการใช้ทรัพยากรสารสนเทศการถ่ายทอดองค์ความรู้

ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.สนับสนุนการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยที่สะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
2.5 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือความเป็นเลิศสู่สากล 

กลยุทธ ์
5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าท างานในมหาวิทยาลัย พัฒนาเพ่ิมขึ้นขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
ทันต่อความเปลี่ยนแปลง 
5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
และเป็นมหาวิทยาลยัที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขาภิบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 
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เป้าประสงค์และตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน /ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การวิจัยท่ีสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้ โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 5 
หอสมุดกลาง 
น.ส.อัฉราภรณ์เอี่ยมสถาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อ
ความเป็นเลิศสู่สากล 
 

ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 
บริหารงานท่ัวไป 
ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์ 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการบริหารส านักงาน  ร้อยละ 90 
บริหารงานท่ัวไป 
ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.  
คะแนนประเมิน 
มากกว่า 4.51 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ่ 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ิงอ านวยความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

บริหารงานท่ัวไป หอสมุดกลาง และ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์ 
ผศ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ่ 
น.ส.อัฉราภรณ์  เอี่ยมสถาน 

ร้อยละของทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือต ารา ส่ิงพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นท่ีเพิ่มข้ึนต่อปี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ต่อปี 

หอสมุดกลาง 
น.ส.อัฉราภรณ์  เอี่ยมสถาน 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ ของส านักวิทยบริการฯ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ่ 
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หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม 

 
ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100 
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้ 
ระดับ 5  ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ  และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 

ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากร บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 5  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร 

 และบุคลากรมีระดับความผูกพันต่อองค์กรท่ีสูงขึ้น 
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โครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนปฏิบัติการท่ีประกอบไปด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็น คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและสะสมองค์

ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศศสู่สากล ดังนี้ 
กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.5 พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

1. โครงการพัฒนาองค์กร
แห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้

ระดับ 5 - การจัดการความรู้ 
 
 

งบแผ่นดิน 
50,000 
รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท 

หอสมุดกลาง 
น.ส.อัฉราภรณ์  เอี่ยมสถาน 

5.1 ดึงดูดบุคลากรท่ีมี
ความสามารถให้เข้า
ท างานในมหาวิทยาลัย 
พัฒนาเพิ่มข้ึนขีด
สมรรถนะของทรัพยากร
บุคคลอย่างต่อเน่ืองทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

2. โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากร
บุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับความส าเร็จของ
การจัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ 5 - พัฒนาบุคลากร งบศูนย์พัฒนาอาจารย์ และ
บุคลากรมืออาชีพ 

บริหารงานท่ัวไป 
ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์ 

5.2 ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ       
จัดการฝึกอบรมและ
พัฒนาท่ีมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติ การเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม 

3. โครงการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลและเป็น
มหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

ร้อยละของการของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณแผนการ
บริหารส านักงาน 

ร้อยละ 90 - การบริหารส านักงาน 
(วัสดุส านักงาน วัสดุ
การศึกษา ครุภัณฑ์ 
สาธารณูปโภค เช้ือเพลิง 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา) 

งบแผ่นดิน 
430,000.00 
งบรายได้ (บกศ.) 
575,000.00 
งบรายได้ (กศ.ปช.) 
450,000.00 
รวมทั้งสิ้น  
1,455,000.00 บาท 

บริหารงานท่ัวไป 
ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 4. โครงการจัดการ

มาตรฐานการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์สกอ. 

มากกว่า 
4.51 

- บริหารจัดการ
มาตรฐานการศึกษา 
(QA) 

งบแผ่นดิน 
3,500.00 
งบรายได้ (บกศ.) 
1,500.00 
รวมทั้งสิ้น 5,000.00 บาท 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ่ 

5.4 พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวท่ีมีสุนทรียะ การ
อนามัยสุขาภิบาล และ
การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ี
ดี และมีความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี 
 

5. โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ 

- ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่ิงอ านวยความ
สะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 
- ร้อยละของทรัพยากร
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เช่น หนังสือต ารา 
ส่ิงพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นท่ีเพิ่มข้ึนต่อปี 
 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 
3.51 
 
 
 
 
 
เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 5 
ต่อป ี

5.1 จัดหาทรัพยากร
การเรียนรู ้

งบแผ่นดิน 
1,000,000.00 
งบรายได้ (บกศ.) 
375,000.00 
รวมทั้งสิ้น  
1,375,000.00 บาท 

หอสมุดกลาง 
น.ส.อัฉราภรณ์  เอี่ยมสถาน 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - ค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และส่ิงอ านวยความ
สะดวก และบริการขั้น
พื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 
3.51 

5.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู ้ งบแผ่นดิน 
520,000.00 
รวมท้ังส้ิน 
520,000.00 บาท 

บริหารงานท่ัวไป 
ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์ 
หอสมุดกลาง 
น.ส.อัฉราภรณ์  เอีย่มสถาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ่ 

- ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
ต่อการให้บริการและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
ของส านักวิทยบริการฯ 

มากกว่า
หรือ
เท่ากับ 
3.51 

5.3 พัฒนาฐานข้อมูล
การเรียนรู้  

งบแผ่นดิน 
420,000.00 
งบรายได้ (บกศ.) 
100,000.00 
รวมท้ังส้ิน 
520,000.00 บาท 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผศ.กมลมาศ  วงษ์ใหญ่ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 3,925,000.00 บาท  
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บทที ่3 
การก ากับติดตามประเมินผล 

 
1. แนวทางการติดตามประเมินผล 

 ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงาน 
จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคล่ือนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ 
สาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่คณะผู้บริหาร ทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ สานัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลง
ผลงานรายบุคคล มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดรับกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผลการบริหารงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคลให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคล่ือนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความ
เปล่ียนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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2. ปฏิทินการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน  

การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
ก าหนดการ การด าเนินการ 

พฤษภาคม 2559  จัดประชุมหน่วยงานภายในช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มิถุนายน 2559  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

กรกฎาคม – สิงหาคม 2559  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายภาพรวมและระดับหน่วยงาน  

หน่วยงานจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานจัดส่งกองนโยบายและแผน 

กันยายน 2559  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบประมาณรายได้และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ตุลาคม 2559 –  
กันยายน 2560  

วันสุดท้ายของวันท าการทุกเดือน หน่วยงานรายงานผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และกองนโยบายและแผน 
สรุปและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ทุกไตรมาส  
ไตรมาส 1 รายงานเดือนมกราคม 2560 ไตรมาส 2 รายงานเดือนเมษายน 2560 ไตรมาส 3 รายงานเดือนกรกฎาคม 2560  
และไตรมาส 4 รายงานเดือนตุลาคม 2560 และกองนโยบายและแผน สรุปและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
คณะอนุกรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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3. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560 สามารถบ่งช้ีถึง
สัมฤทธิผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึง
เห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในแนวใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่
ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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4. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
ในการขับเคล่ือนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีส านักจะต้องมีการพฒันากลไกและวางเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
และตระหนักถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1 การพัฒนากลไกและเง่ือนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยควรมีการน าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2556–2560 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในส่วนของ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงานบุคลากรส านัก รวมท้ังมหาวิทยาลัย ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 

1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร โดยจ าเป็นต้องมีการ
น าเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายรอบ รวมท้ังการจัดให้มีการประชุมติดตามผล
การด าเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นท่ีในการร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ความเคล่ือนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของ
บุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการ  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

1.4 การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึง
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมท้ังต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้
มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคล่ือนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านช่องทางท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่
ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  

 



 

 
ที่ปรึกษา 
อาจารย์ไชย มีหนองหว้า   ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์  รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ ่ รองผู้อ านวยการ 

น.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน   รองผู้อ านวยการ 

นางรัชนีกร  ดวงอาจ   หัวหน้าส านักงาน 

น.ส.พัทธนันท์  แสงปาก  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
จัดท าเลมโดย คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทร. 0 - 2529 - 1976  ตอ 16  

 

 

ขอขอบคุณการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กองนโยบายและแผน  

แผนปฏิบติัการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 



 

 


