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ค าน า 

 
แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดขึ้นโดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากร ท่ีร่วมกันก าหนดกลยุทธ์
เป้าหมาย โครงการ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการขับเคล่ือนหน่วยงานภายในให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการและแปลงแผน
กลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการบริหารส านัก  ซึ่งรายละเอียดใน
แผนปฏิบัติการฉบับนี้   ประกอบด้วยการเช่ือมโยงนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส านักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนท่ียุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ โครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการก ากับติดตามประเมินผลเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  ท้ังนี้ ส านักวิทย
บริการมุ่งมั่นท่ีจะสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการด้วยห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย พื้นท่ีการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลเพื่อชุมชน ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการให้บริการ 
รวมท้ังการเป็นห้องสมุดสีเขียวท่ีบุคลากรมีความสุขในการท างาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง บุคลากร และทุกหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 มา ณ โอกาสนี้ หวังอย่างยิ่งว่าจะได้น าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใช้ในการด าเนินงาน กิจกรรมและปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในทุกพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 
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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 

 
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 
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ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร  
 

ปัจจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(Weakness)  

1. คน (man) 

1. บุคลากรและผู้ใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 
3. บุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานท่ีดีในการร่วมมือร่วมใจในกิจกรรม 
และจิตให้บริการ 
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรมีทักษะด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
2. บุคลากรขาดการพัฒนาความรู้ท่ีเกี่ยวกับงานเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง 
3. บุคลากรรู้สึกไม่มีความมั่นคง และขาดแรงจูงใจในการท างาน 
4. ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้ท่ัวถึง 

2. เงิน (Money) 
1. ส านักได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้จาก
มหาวิทยาลัย 

1. ความไม่คล่องตัวในการใช้งบประมาณของส านัก เนื่องจากนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเป็นตัวก าหนด 

3. วัสดุ อุปกรณ์ 
(Material) 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานทรัพยากร
สารสนเทศ 
3. อาคารส านักวิทยฯท่ีต้ังอยู่ในท าเลท่ีเหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้
บริการได้โดยสะดวก  
4. พื้นท่ีให้บริการหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

1. พื้นท่ีในการให้บริการและการจัดเก็บน้อยส่งผลต่อการจัดเก็บในอนาคต 
2. ระบบป้องกันการสูญหายของทรัพยการขาดการดูแล บ ารุง รักษา 
3. กระแสไฟดับบ่อย ท าให้อุปกรณ์ในการท างานและการให้บริการช ารุด
เสียหายง่าย 

4. วิธีการ (Method) 
1. ส านักเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) 

1. ขาดแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
2. การประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้ผู้รับบริการที่
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ปัจจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(Weakness)  
2. มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ  
3. มีการให้บริการที่หลากหลายและทันสมัยเพื่อการตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการทุกวัน และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมโดย
การแสดงความคิดเห็น 
4. มีระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม 

เป็นกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมาใช้บริการอย่างท่ัวถึง 
3. ขาดการติดต่อส่ือสารภายในองค์การ 

 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 

ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

1. นโยบาย / การเมือง 
(Policy) 

1. มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและค้นคว้า
หาข้อมูลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการ 
2. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ส านักมีโอกาส
พัฒนาเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว และส านักงานสีเขียว 
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาของ
ส านัก 
3. หลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย บางหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพก าหนดจ านวนหนังสือต่อจ านวนนักศึกษา 
4. มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ 
 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงตามคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีผล
ต่อการท างานหรือโครงการท่ีวางไว้ไม่เป็นไปตามแผนและไม่ต่อเน่ือง 
2. ยังมีการบูรณาการไม่มากนักในการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน 
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ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

2. ภาวะเศรษฐกิจ 
(Economic) 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญ กับการอ่านหนังสือมากขึ้นกว่า
แต่ก่อน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์หนังสือกันบ่อยครั้ง 
ดังนั้น จึงมีส่วนช่วยท าให้กิจกรรมของห้องสมุดได้รับความสนใจ จาก
บรรดานักศึกษาและผู้ใช้บริการท่ัวไปมากขึ้น 
 

1. งบประมาณลดลง 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาสูงต้องใช้งบประมาณในการด าเนินงานและ
พัฒนาเป็นจ านวนมาก 

3. สภาพสังคมความ
เช่ือวัฒนธรรม 
(Social) 

1. ส านักเป็นหน่วยงานท่ีเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะผ่านกิจกรรม 
DIY สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
3. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ใช้บริการ ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ของส านัก 
 

1. การปิดศูนย์ และหลักสูตร ท าให้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีด าเนินการ
จัดหาไม่มีการใช้งาน 
2. ผู้ใช้บริการขาดความรู้ในการใช้ห้องสมุดและการค้นหาทรัพยากร อาจ
เนื่องจากมีวัตถุประสงค์การใช้งานอื่น เช่น ต้องการพักผ่อน เพื่อท ากิจกรรม
ตามอัธยาศัย 

4. เทคโนโลยี 
(Technology) 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ ท าให้เกิด
นวัตกรรมและการบริการใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
2. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากร 

1. เทคโนโลยีมีความหลากหลายและมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้
ส่งผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาข้อมูลมีแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ท าให้นักศึกษาสามารถใช้บริการทรัพยากรใน
รูปแบบออนไลร์ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 
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ตารางที่ 3 ตารางคะแนน SWOT matrix 
ล าดับจุดแข็ง คะแนน ล าดับจุดอ่อน คะแนน 

S 1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 22 
W 1 บุคลากรมีทักษะด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศอยู่ใน 
ระดับน้อย 

22 

S 2 มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

21 
W 2 พื้นท่ีในการให้บริการและการจัดเก็บน้อยส่งผลต่อการ
จัดเก็บในอนาคต 

20 

S 3 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานทรัพยากร
สารสนเทศ 

20 W 3  ขาดการติดต่อส่ือสารภายในองค์การ 15 

รวมคะแนน 3 ล าดับ 63 รวมคะแนน 3 ล าดับ 57 

 
 

ล าดับโอกาส คะแนน ล าดับอุปสรรค คะแนน 

O 1  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ส านักมีโอกาส
พัฒนาเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว และส านักงานสีเขียว 

23 T 1 งบประมาณลดลง 23 

O 2  มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ 22 
T 2 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้าถึงได้
ง่ายและสะดวก ท าให้นักศึกษาไม่เข้าใช้บริการ 

21 

O 3  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ ท าให้เกิด
นวัตกรรมและการบริการใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

21 T 3 จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 17 

รวมคะแนน 3 ล าดับ 66 รวมคะแนน 3 ล าดับ 61 
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จากการวิเคราะห์ตาราง SWOT matrix  ข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  ศักยภาพการพัฒนาองค์กร   ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลปรากฏสถานการณ์

เป็นแบบดาว (Stras) “องค์กรมีจุดแข็งและสภาวะภายนอกมีโอกาศ” ตามรูปท่ี 1 
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สรุปผลสภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาองค์กร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 
2. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานทรัพยากรสารสนเทศ  

จุดอ่อน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. บุคลากรมีทักษะด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
2. พื้นท่ีในการให้บริการและการจัดเก็บน้อยส่งผลต่อการจัดเก็บในอนาคต 
3. ขาดการติดต่อส่ือสารภายในองค์การ  

โอกาส ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ส านักมีโอกาสพัฒนาเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว และส านักงานสีเขียว 
2. มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ 
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ ท าให้เกิดนวัตกรรมและการบริการใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ภัยคุกคาม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. งบประมาณลดลง 
2. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ท าให้นักศึกษาไม่เข้าใช้บริการ 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง  
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การจัดล าดับแนวทางการพัฒนา  จากการเช่ือมโยง จุดแข็งและโอกาส (SO) 
 
ล าดับ จุดแข็ง โอกาส 

1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ส านักมี
โอกาสพัฒนาเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว และส านักงานสีเขียว 

2 มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

มีการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ 

3 มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานทรัพยากร
สารสนเทศ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ ท าให้เกิด
นวัตกรรมและการบริการใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 
 

การจัดล าดับแนวทางการพัฒนา  จากการเช่ือมโยง จุดอ่อนและภัยคุกคาม (WT) 
 
ล าดับ จุดอ่อน ภัยคุกคาม 

1 บุคลากรมีทักษะด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย งบประมาณลดลง 
2 พื้นท่ีในการให้บริการและการจัดเก็บน้อยส่งผลต่อการจัดเก็บในอนาคต ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ ท่ีเข้าถึงได้ง่ายและ

สะดวก ท าให้นักศึกษาไม่เข้าใช้บริการ 
3 ขาดการติดต่อส่ือสารภายในองค์การ จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บทที่ 1 
แผนปฏิบตัิการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

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 และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม

ของสังคม  
เป้าประสงค ์ (Goals) :    

1. จัดหาทรัพยากรในการให้บริการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของสังคม 

2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย และมีมาตรฐาน 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ยกระดับการบริการห้องสมุดให้ได้มาตรฐานระดับชาติ และมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
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วัตถุประสงค ์ (Objective) : 

1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ (Platform)  ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอน 
และการพัฒนาสังคม 

2. เพื่อให้สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง และเสมอภาคเกิดความพึงพอใจต่อการบริการในสังคม 
3. เพื่อส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้ การพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตน และสังคม 
4. เพื่อสืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 

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

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

หรือหอ้งสมุดมีชีวิต 
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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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ และผูรั้บผิดชอบ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย หน่วยงานรับผิดชอบ 
ผู้ก ากับดูแล

ตัวชี้วัด 
หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล

ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน  
5.13 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 
Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 
 
 

<15 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองอธิการบดี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะท่ีเป็นเลิศพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต

ภาพ (Productive Learning) 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
5.6 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น Semi residential University 
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เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
             ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1 บริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มี
สมรรถนะท่ีเป็นเลิศ
พร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง และ
พัฒนาสมรรถนะให้
อาจารย์ และ
บุคลากร ให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
Learning) 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การจัดการ
ทรัพยากร
บุคลากรสู่ความ 
เป็นเลิศ 

ระดับ     
5 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร ส านัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(งบ ก.150,000 บาท) 
1. ค่าใช้สอย  ค่าเช่ารถ    
ค่าท่ีพัก  อาหาร และ   
อาหารว่าง 
2. ค่าวัสดุ  
3. ค่าของท่ีระลึก 

 
 
 

รวม 150,000 บาท 
 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

5.3 พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินงาน
ตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ระดับ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการการ
ประกันการศึกษา
คุณภาพภายใน (IQA) 

กิจกรรมที่ 1 
1. ค่าใช้สอย (ผ. 5,700 บาท) 
1.1 ค่าอาหาร 
(30X120X1=3,600 บาท) 
1.2 ค่าอาหารว่าง 
(30X35X2=2,100 บาท) 
2. ค่าวัสดุ (ผ. 100 บาท) 

รวม 5,800 บาท 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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      กิจกรรมที่ 2 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร  
(ก. 3,500 บาท)  

รวม 3,500 บาท 

   

5.4 พัฒนา
ประสิทธิผลการ
บริหารส านักงาน 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนท่ีก าหนด 

ร้อยละ 
90 

1.การบริหารส านักงาน            
(วัสดุส านักงาน วัสดุงาน
บ้านงานครัว ค่าซ่อมแซม
บ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ 
ค่าสาธารณูปโภค 
งานประชาสัมพันธ์และ
อื่นๆ)   
 
 
 
 
2. จัดซุ้มแสดงความยินดี
บัณฑิต 
 
 

1. ค่าวัสดุต่างๆ (ผ.182,700 
บาท / ก.118,800 บาท) 
2. ค่าใช้สอย ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ (ก.20,000 บาท) 
3. ค่าใช้สอย บ ารุงลิฟท์     
(ก.100,000 บาท) 
4. ค่าสาธารณูปโภค         
(ก.7,000 บาท) 
5. ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ 
(ผ.50,000 บาท) 

รวม 478,500 บาท 
(งบ ก.5,000 บาท) 
1. วัสดุโครงการ เช่น โฟม 
สต๊ิกเกอร์ ผ้า ริบบ้ิน กระดาษ
สี ดอกไม้ประดับ 
หญ้าเทียม และอื่น ๆ  

รวม 5,000 บาท 

อ.ณัฐพงศ์  
วัฒนศิริพงษ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.ณัฐพงศ์  
วัฒนศิริพงษ ์
 
 
 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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   3. ส่งเสริมการอ่าน (งบ ก.10,000 บาท) 
1. วัสดุโครงการ เช่น กระเป๋า 
กล่องข้าว แก้วน้ า ตุ๊กตา และ
อื่นๆ  

 
รวม 10,000 บาท 

 

ผศ.กมลมาศ 
วงษ์ใหญ ่

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

 5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละ
ของการเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัด
ประชุม 

 
 

ร้อยละ 100 การจัดประชุม
คณะกรรมการประจ า 
ส่วนราชการ 
 
 

(งบ ก. 25,700 บาท) 
1. ค่าตอบแทน 22,000 บาท 
2. ค่าใช้สอย 3,700 บาท 
   2.1 ค่าอาหาร
(10X150X2=3,000 บาท) 
   2.2 ค่าอาหารว่าง
(10X35X2=700 บาท) 
 

รวม 25,700 บาท 
 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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5.5 พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวท่ี
มีสุนทรียะการ
อนามัยสุขาภิบาล
และการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมี
ความพร้อมด้าน
อาคารสถานท่ี 
 
 

5.5.1 โครงการพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมและ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของ
บริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัย 
สีเขียว 

ระดับ 5 1.กิจกรรมเตรียมพร้อม 
กับภาวะฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อบรมการซ้อมใช้
อุปกรณ์ภาวะฉุกเฉิน  
และการอพยพหนีไฟ 
 
 
 
 

(ครุภัณฑ์ งบ ก.70,000บาท) 
1. ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด 
6 ถัง 
2. อุปกรณ์ตรวจสอบเพลิง
ไหม้ 1 ชุด ประกอบด้วย 
   2.1 อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 
        เหตุเพลิงไหม้  4 ชุด 
   2.2 อุปกรณ์ตรวจจับควัน    
        6  ชุด 
3. โคมแสงสว่างฉุกเฉิน 6  ชุด 

รวม 70,000 บาท 
 
(งบ ก. 6,400) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
(ก. 4,800 บาท)  (600 บาท 
X 4 ช่ัวโมง) 
2. ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง  
(ก.1,600 บาท)  (32 คน X 
25 บาท X 2 ม้ือ )   

รวม 6,400 บาท 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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3. กิจกรรม DIY. การ
ประดิษฐ์ส่ิงของต่างๆ ของ
ส านักฯ "DIY by ARIT" 
 
 
 
 
 
 
4. กิจกรรมเพิ่มพื้นท่ี      
สีเขียวภายในส านัก 

 
(งบ ก. 17,600 บาท) 
1. ค่าวัสดุโครงการ เช่น    
กาวร้อน/ปืนกาว ไส้กาว    
หัวแร้ง  กระดาษ กาปากเคมี 
กระดาษบรู๊ฟ กาว เชือกผ้า  
ป้ายโครงการฯ และอื่น ๆ   
 

รวม 17,600 บาท 
 
(งบ ก. 6,000 บาท) 
1. ค่าวัสดุ งานสวน เช่น 
ต้นไม้ ปุ๋ย ดินปลูก กระถาง  
กรรไกรตัดกิ่ง  
และอื่น ๆ  
 

รวม 6,000 บาท 
 
 

 
อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 

 
ส านัก 
วิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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5.6 จัดหาและพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศส่ิงอ านวย
ความสะดวก และ
บริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.1 โครงการจัดหา 
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉล่ีย  
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อส่ิง
สนับสนุน การ
เรียนรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และส่ิง
อ านวยความ
สะดวกและบริการ
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
5.6.1.2 ร้อยละ
ของทรัพยากรท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เช่น หนังสือต ารา 
ส่ิงพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูล เพื่อ
การสืบค้นท่ี
เพิ่มขึ้นต่อป ี
 

>4.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 5 

1.จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 

(งบ ผ. 450,000 บาท / 
 งบ ก. 50,000 บาท) 
1. จัดหาหนังสือ  ฯลฯ        
(ผ.ค่าวัสดุ 171,000 บาท) 
 2. จัดหา/เผยแพร่งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ และฐานข้อมูล  
(ผ.ค่าวัสดุ10,000บาท) 
 3. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
(ARIT) (ผ.ค่าวัสดุ12,000
บาท) 
4. จัดหา/เผยแพร่ส่ือโสต   
ทัศนวัสดุ ในรูปแบบต่าง ๆ    
(ผ.ค่าวัสดุ 17,000 บาท)  
 5. จัดหาวารสาร 
ส่ิงพิมพ์ต่อเนื่อง eBooks , 
วารสารeMagazine, 
ฐานข้อมูลออนไลน์ ฯลฯ   
(ค่าใช้สอย 290,000 บาท 
แบ่งเป็น งบ ผ.240,000 บาท 
/ งบ ก.50,000 บาท) 

รวม 500,000 บาท 

ผศ.กมลมาศ 
วงษ์ใหญ ่

ส านัก 
วิทยบริการ 
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    2.พัฒนาฐานข้อมูลการ
เรียนรู ้
 

(ก. ค่าใช้สอย 300,000 บาท) 
1.บ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST  
2.บ ารุงรักษาประตู RFID 
- Book return 
-self check  และอื่นๆ 
3.บ ารุงรักษาระบบห้อง 
ปฏิบัติการ Inspiration lab 

รวม 300,000 บาท 
 

ผศ.กมลมาศ 
วงษ์ใหญ ่

ส านัก 
วิทยบริการ 

3. ปรับปรุงพื้นท่ีเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาสู่  3 G 
(Green service  
Green Energy  
Green power) 

(งบ ก. 5,000 บาท) 
1.วัสดุโครงการ เช่น  
กระดาษโปสเตอร์ สี  
กาวสองหน้า ป้าย-
ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ 

 
รวม 5,000 บาท 

 

อ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

4. พัฒนาระบบการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตอล 

(งานบริการวิชาการ ไมใช้
งบประมาณ) 
 

ผศ.กมลมาศ 
วงษ์ใหญ ่

ส านัก 
วิทยบริการ 
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 5.6.2.1 ผลการ
จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วย 
Webometrics 
Ranking เมื่อ
เปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยใน
กลุ่มราชภัฏ   

<15 5. อบรมพัฒนา 
ระบบข้อมูล 
Webometrics 

1. (งบ ก. 3,500 บาท) 
2. 1.ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง 
3. 50 คน X 35 บาท X 2 มื้อ 

 
รวม 3,500 บาท 

อ.ณัฐพงศ์  
วัฒนศิริพงษ ์

ส านักวิทย 
บริการฯ 

โครงการส าคัญ
เร่งด่วน 
 
 

โครงการผลิต E-book 
และฐานข้อมูลเอกสาร
ต ารางานวิจัยของ 
คณาจารย์ 

มีฐานข้อมูล
เอกสารต ารา
งานวิจัยท่ีใช้งาน
ได้ 

1 ฐาน 1.ผลิต E-book และ
ฐานข้อมูลเอกสารต ารา
งานวิจัยของคณาจารย์ 

4.  ผศ.กมลมาศ 
วงษ์ใหญ ่

ส านัก 
วิทยบริการ 

งบแผ่นดิน 688,500 บาท   
งบรายได้ 898,500 บาท   

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,587,000 บาท   
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บทท่ี 2 
นิยามศัพท์ 

 
2.2 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 

2.2.4 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส ธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน  
  5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1.  มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพของส านัก 
2.  มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการบริหารส านักเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส านักวิทยบริการให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ  
4.  มีการประเมินคุณภาพตามก าหนดเวลา และรายงานผลการประเมินให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
5.  น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยมาปรับปรุงให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่าต่อเน่ือง 
6.  มีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์การประเมินทุกองค์ประกอบ 

 
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนที่ก าหนด 

เกณฑ์การค านวณปีน้ันๆ  
จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 

X 100 
จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่ก าหนด 

 
  โครงการที่ 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

         ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม  (ร้อยละ 100) 
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โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

 ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
 ระดับ 2  ร้อยละความส าเรจ็ของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว มากกว่า 3.51  

 
  โครงการที่ 5.6.1 โครงการจัดหาและพฒันาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน 
                                 ภายในมหาวิทยาลัย ( >4.51) 
  ตัวชี้วัดที่ 5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพือ่การสืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี  (ร้อยละ 5) 
  ตัวชี้วัดที่ 5.6.2.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ  ( <15 ) 
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บทท่ี 3 

การก ากับติดตามประเมินผล 
 
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน  

 ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงาน 
จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคล่ือนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ 
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่คณะผู้บริหาร ทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
การด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ ส านัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล  
มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดรับกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหารงบประมาณ ให้เอื้ออ านวยต่อการ
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
องค์การให้มีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบเนื่องมาจากความเปล่ียนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
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2. ปฏิทินการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน  
การขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมีการดาเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้

ก าหนดการ การด าเนินการ 

พฤษภาคม 2562  จัดประชุมหน่วยงานภายในช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มิถุนายน 2562  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรกฎาคม – สิงหาคม 2562  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายภาพรวมและระดับหน่วยงาน  

หน่วยงานจัดท ารายละเอียดแผนการด าเนินงานจัดส่งกองนโยบายและแผน 

กันยายน 2562  
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบประมาณรายได้และแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
วันสุดท้ายของวันท าการทุกเดือน หน่วยงานรายงานผลการเบิกใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกองนโยบายและแผน 
สรุปและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย คณะอนุกรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประเมินและติดตาม
ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ทุกไตรมาส  
ไตรมาส 1 รายงานเดือนมกราคม 2563 ไตรมาส 2 รายงานเดือนเมษายน 2563 ไตรมาส 3 รายงานเดือนกรกฎาคม 2563  
และไตรมาส 4 รายงานเดือนตุลาคม 2563 และกองนโยบายและแผน สรุปและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
คณะอนุกรรมการรายได้สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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3. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 

เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2562 สามารถ
บ่งช้ีถึงสัมฤทธิผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยร าชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในแนวใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่ง
ผลส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตาม
ประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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4. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
ในการขับเคล่ือนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีส านักจะต้องมีการพัฒนากลไกและวางเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ และ
ตระหนักถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1 การพัฒนากลไกและเง่ือนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยควรมีการน าเสนอสาระส าคัญของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560–2564 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 โดยเ ฉพาะในส่วนของ
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 าเนินงาน ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่
ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ  

2. ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
    2.1 การพัฒนาผู้น าในการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีต้อ งอาศัยความมุ่งมั่น ต้ังใจ 

และเต็มใจในการท่ีจะผลักดันให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ังในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปล่ียนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน   ท่ีเป็นส่ิงเคยชิน อันเป็นภารกิจท่ี
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ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปล่ียนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืนของระบบและ
ตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีกระจายอยู่ท่ัวมหาวิทยาลัยจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผน  

   2.2 การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการท่ีโครงสร้าง 
กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องท่ีหลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคล่ือนการด าเนินงาน ตามแผนต้อง อาศัยความร่วมมือจากเครือข่าย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีซึ่งกั นและกัน จึงจะท าให้การด าเนินการ
ขับเคล่ือนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 

      2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการส่ือสาร สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนให้เป็นท่ีรับรู้และ
เข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การ
ด าเนินการท่ีได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ การวางแผนโค รงการและจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประ เมินผลส าเร็จตามแนวทาง 
Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลส่ิงจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

    2.4 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานใน 12 เดื อน ของทุกปี และ
น าเสนอผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผน 
กลยุทธ์ในคราวต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 
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ด้านการศึกษา 
ข้อ 4.1 จัดให้มีการปฎิรูปการศึกษา
แห่งการเรียนรู้   โดยให้ความส าคัญ 
ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือก   ไปพร้อมกันเพ่ือสร้าง
คุณภาพ ของคนไทยให้สามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนได้เต็มศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตโดยมี
ความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็น
คนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่  ลดความเหลื่อมล้ า
และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านเกษตร 
อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
ข้อ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดย
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้
สามารถมีความรู้ และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้
หลากหลายตามแนวโน้ม การจ้าง
งานในอนาคต ปรับกระบวนการ

ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพฒันา  
1.ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มี
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค ์
2. พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะความรู้
และความสามารถ ในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
แผนงานโครงการ  
1. แผนงานการลงทุนพัฒนาเพ่ิม
ศักยภาพปฐมวัย 
4. แผนการยกระดับศูนย์ฝึกอบรม
แรงงานเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความเป็น
ธรรม 
แนวทางการพฒันา  

นโยบายข้อ 2 การปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ือปรับเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งหลักสูตร อาจารย์ บัณฑิตและ
นักศึกษา ให้มีความหลากหลาย 
ครอบคลุมทั้งสายวิชาการ สาย
วิชาชีพและปฏิบัติการเพ่ือผลิต
นักวิจัย/นักวิชาการ (Academic) 
นักวิชาชีพชั้นสูง (Professional) 
และนักเทคนิค/นักปฏิบัติ 
(Technical/Practice)  ให้
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศรวมทั้งสามารถแข่งขันได้ใน
อาเซียน 
 
นโยบายข้อ 6 การส่งเสริมเครือข่าย
มหาวิทยาลัย เป็นกลไกส าคัญใน 
การขับเคลื่อน นโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติหรือด าเนินการ ตามโจทย์ ใน
การพัฒนาประเทศและเครือข่าย
ผลักดันประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษา
ต้องการให้ส่วนกลางเข้าไปช่วย

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
1.รอยต่อการศึกษาระดับอื่น 
7.เครือข่ายอุดมศึกษา 
8.การพัฒนาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
9.โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายข้อ 3 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน             
การจัดการศึกษา         
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาติ 
ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
นอกประเทศ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิต 
โดยกระบวน การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning)   
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
มีธรรมาภิบาล 
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เรียนรู้ และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และ
คุณธรรม เข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ การใฝ่เรียนรู้  การแก้ปัญหา 
การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมี
คุณธรรม จริยธรรมและความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือ
ระหว่างผู้เก่ียวข้องทั้งใน และนอก
โรงเรียน 

2. การกระจาย การให้บริการภาครัฐ
ทัง้ด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม
และทั่วถึงแผนงานโครงการ 
3. โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณด้านการศึกษาแบบ
มุ่งเน้นสัมฤทธ์ิ  
 

สนับสนุนโดยเครือข่ายเป็นกลไกใน
การเชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับและ
ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่และประเทศ 

ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและ
พัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิต
วิญญาณของความเป็นครู          
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ ตรงตามวิชาที่
สอนอน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน  
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู 
หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น 
การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับ
ระบบ การประเมินสมรรถนะที่
สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ 2 การสร้างความเป็น
ธรรม 
แนวทางการพฒันา  
3.การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนและ
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุน 
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
แผนงานโครงการ 
4.โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและชุมชน

นโยบายข้อ 8 การผลิตพัฒนาครู และ
ผู้บริหารการศึกษา   การผลิตครูที่มี
คุณภาพ และสอดคล้องกับความ
ต้องการ  ของประเทศทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพโดยหลักส าคัญ 
คือการพัฒนาวิธีการผลิตครู ต้ังแต่
กระบวนการรับเข้า กระบวนการผลิต
ครู   ข้ันตอนที่ส าเร็จการศึกษา
ติดตามดูแลครูเพ่ือจะไปช่วยเหลือ
โรงเรียนที่บัณฑิตไปท างานด้วย 
นอกจากน้ียังมีแนวนโยบายที่จะเสนอ
รัฐบาลให้ใช้เครือข่ายอุดมศึกษา 9 
เครือข่ายเป็น  พ่ีเลี้ยงในการพัฒนา

 
 
 
 
 

นโยบายข้อ 2 ผลิตและ
พัฒนาครูมืออาชีพ ร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาผ่านการพัฒนา
นวัตกรรม และการพัฒนา
ครูมืออาชีพ 

 
 

ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิต 
โดยกระบวน การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning)   
 
ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด 
เผยแพร่ โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
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คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ เข้มแข็ง  โรงเรียนต่อไป 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค
เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพฒันา  
2.พัฒนาเมือง  
2.1.แนวทางการพัฒนาหลัก 
2.1.2.ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ
ภายใต้การมี ส่วนร่วมของส่วนกลาง 
ส่วนท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน  
2.2.แนวทางการพัฒนาเมืองส าคัญ 
2.1.2.พัฒนาเมืองปริมณฑล
(สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี 
นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและ
การพาณิชย์ศูนย์กลางการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้าน
สุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่
อาศัย 
 
 

   ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนางาน
พันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด 
เผยแพร่โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
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ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
แนวทางการพฒันา  
1.เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ใน
เชิงพณิชย์และเชิงสงัคม  
2.พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
(Technopreneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม 

  นโยบายข้อ 1  เร่งสร้าง
ผลงานการพัฒนาท้องถ่ินใน
เชิงประจักษ์ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 
 

ยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและ
ภาษาถ่ิน   ภูมิปัญญาท้องถ่ินรวมทั้ง           
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม
ไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความ
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น าไปสู่การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

   นโยบายข้อ 1  เร่งสร้าง
ผลงานการพัฒนาท้องถ่ินใน
เชิงประจักษ์ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
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กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2551- 2565) 

นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

 

ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล  
แนวทางพฒันา  
1.ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน 
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มคีวามโปรง่ใส 
ทันสมัย คล่องตัวมีขนาดเหมาะสม 
เกิดความคุ้มค่า 
2.ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงิน การคลงัภาครัฐ  
5.ป้องกันและปราบปราม  การทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
6.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรม 
และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ  
แผนงานโครงการ  
2. การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ  
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและ
คุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ  
4. การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือวาง

นโยบายข้อที่ 1 การลงทุนพัฒนา
ประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษา 
มีกลไกการด าเนินงานใน 3 โครงการ 
ได้แก่  
1.1. โครงการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่เพ่ือให้ได้
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน  
1.2 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สู่มหาวิทยาลัยระดับโลก 
1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท
โลก 
 

ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 
2. การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษา
ปัจจุบัน  
- การจัดสถาบัน 
อุดมศึกษา 4 กลุ่ม  
3. ธรรมาภิบาลและ  บริหาร
จัดการ  
4.การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
5. การเงินอุดมศึกษา 
6.การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา 
 - การพัฒนามหาวิทยาลัยรัฐ
กลุ่มใหม่ 

นโยบายข้อ 3 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐาน ท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและนอกประเทศ 

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
มีธรรมาภิบาล 
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นโยบายสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
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ระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณเชิงพ้ืนที ่
 5. การบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการ
สื่อสาร 
(Information and 
communication 
Technology/ICT) ส าหรับภาครัฐ 
(Government Shared 
Infrastructure)  
9. การสร้างกลไกล“ยับยั้ง” และ
“สร้างความตระหนักรู้” เพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
10.การพัฒนากระบวนการจัดท า
นโยบายสาธารณะรวมถึงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ให้มีคุณภาพและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

 นโยบายข้อ 3 การประกันคุณภาพ
การศึกษาและ การส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของตนเองทั้ง

 นโยบายข้อ 4 พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรร
มาภิบาลและเป็นองค์กรแห่ง
ความสุข พัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ที่มีพลวัตรในการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
มีธรรมาภิบาล 
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ในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพ และ
บริบทของแต่ละกลุ่มสถาบัน 

มหาวิยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒาท้องถ่ินในเชิงประจักษ์ ท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

นโยบายสภาฯข้อ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาน 
ศึกษา ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและ                       การพัฒนาครูมืออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  

นโยบายสภาฯข้อ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

นโยบายสภาฯข้อ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ 
มาตรฐานทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมา   
ภิบาล 
 



 แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หน้า 37 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 

มีธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนาส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในทุกๆ 
ด้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้
แหล่งรวมความรู้ชั้นน าของสังคม 

พันธกิจที่ 2 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ และด าเนินการให้
สอดคล้องตามหลักสูตร ตามความ
ต้องการของสังคม 

พันธกิจที่ 4 สืบสานการเรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
 

 พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานห้องสมุด  
สีเขียว โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสังคม 
 

พันธกิจที่ 5 สร้างพันธมิตร เครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดภาคีต่างๆ 
ทั้งภายใน  และภายนอกให้ก้าวทัน
ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจที่ 3 บริการทรัพยากร
สารสนเทศ และวิชาการอย่างมี
คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
สังคม 
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ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ  วงษ์ใหญ่ รองผู้อ านวยการ 

อาจารย์ณัฐพงศ์   วัฒนศิริพงษ์   รองผู้อ านวยการ 

อาจารย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว   รองผู้อ านวยการ 

นางอารีย์  ทิพรส   หัวหน้าส านักงาน 

น.ส.พัทธนันท์  แสงปาก  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
จัดท าเลมโดย คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทร. 0 - 2529 - 1976  ตอ 24  

 

 

ขอขอบคุณการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กองนโยบายและแผน  

แผนปฏิบติัการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 


