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แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จัดขึ้นโดยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร ท่ีร่วมกันก าหนดกล
ยุทธ์เป้าหมาย โครงการ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการขับเคล่ือนหน่วยงานภายในให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการและแปลง
แผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 จากคณะกรรมการบริหารส านัก  ซึ่งรายละเอียด
ในแผนปฏิบัติการฉบับนี้   ประกอบด้วยการเช่ือมโยงนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายส านักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนท่ียุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการและกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการก ากับติดตามประเมินผลเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง  ท้ังนี้ ส านักวิทย
บริการมุ่งมั่นท่ีจะสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการด้วยห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย พื้นท่ีการเรียนรู้ แหล่งข้อมูลเพื่อชุมชน ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายการให้บริการ 
รวมทั้งการเป็นห้องสมุดสีเขียวท่ีบุคลากรมีความสุขในการท างาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง บุคลากร และทุกหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มา ณ โอกาสนี้ หวังอย่างยิ่งว่าจะได้น าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปใช้ในการด าเนินงาน กิจกรรมและปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาในทุกพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดของการพิจารณาสภาพแวดล้อมและขั้นตอนการวิเคราะห์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางดังนี้ 

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 กลยุทธ์ท่ีใช้ประโยชน์จากโอกาส 
โดยอาศัยจุดแข็ง 

WO กลยุทธ์ที่น าเอาโอกาสท่ีมี 
ไปลบล้างจุดอ่อน 

ภัยคุกคาม : T   
(Threat) 

ST กลยุทธ์ที่หลีกเล่ียงภัยคุกคามหรือ 
อุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง 

WT กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียง 
ภัยคุกคามหรืออุปสรรค 



 แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า 2 
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร  
 

ปัจจัย 
การวิเคราะห์จดุแข็ง 

(Strength) 
การวิเคราะห์จดุออ่น 

(Weakness)  

1. คน (man) 

1. บุคลากรและผู้ใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 
3. บุคลากรมีวัฒนธรรมในการท างานท่ีดีในการร่วมมือร่วมใจในกิจกรรม และ 
จิตให้บริการ 
4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 

1. บุคลากรขาดทักษะด้านการสื่อสาร 
2. บุคลากรขาดการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับงานเฉพาะด้านอย่างต่อเน่ือง 
3. บุคลากรรู้สึกไม่มีความมั่นคง และขาดแรงจูงใจในการท างาน 
4. ผู้ใช้บริการยังไม่สามารถเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้ท่ัวถึง 

2. เงิน (Money) 
1. ส านักได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้จาก
มหาวิทยาลัย 

1. ความไม่คล่องตัวในการใช้งบประมาณของส านัก เน่ืองจากนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยเป็นตัวก าหนด 

3. วัสดุ อุปกรณ์ 
(Material) 

1. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 
2. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติท่ีเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานทรัพยากร
สารสนเทศ 
3. อาคารส านักวิทยฯท่ีต้ังอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้
บริการได้โดยสะดวก  
4. พื้นท่ีให้บริการหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

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

4. วิธีการ (Method) 

1. ส านักเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
2. มีการจัดอบรมให้กับนักศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศ  
3. มีการให้บริการท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 
4. มีระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม 

1. ขาดแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
2. การประชาสัมพันธ์บริการและกิจกรรมยังไม่สามารถท าให้ผู้รับบริการ
ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายรับทราบและมาใช้บริการอย่างท่ัวถึง 
3. ขาดการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 
 

ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

1. นโยบาย / การเมือง 
(Policy) 

1. มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ส านักมีโอกาส
พัฒนาเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว และส านักงานสีเขียว 
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนต่อการพัฒนาของ
ส านัก 
3. หลักสูตรท่ีเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย บางหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพก าหนดจ านวนหนังสือต่อจ านวนนักศึกษา 
4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

1. นโยบายของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงตามคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมีผลต่อการท างานหรือโครงการท่ีวางไว้ไม่เป็นไปตามแผน
และไม่ต่อเน่ือง 
2. ยังมีการบูรณาการไม่มากนักในการใช้ห้องสมุดในการเรียนการสอน 

2. ภาวะเศรษฐกิจ 
(Economic) 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญ กับการอ่านหนังสือมากข้ึนกว่าแต่
ก่อน มกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สัปดาห์หนังสือกันบ่อยครั้ง ดังน้ัน จึงมี
ส่วนช่วยท าให้กิจกรรมของห้องสมุดได้รับความสนใจ จากบรรดานักศึกษาและ
ผู้ใช้บริการท่ัวไปมากข้ึน 

1. งบประมาณลดลง 
 

3. สภาพสังคมความเช่ือ
วัฒนธรรม (Social) 

1. ส านักเป็นหน่วยงานท่ีเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการขยะผ่านกิจกรรม DIY    
สู่ชุมชนและท้องถ่ิน 
2. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเน่ือง 
3. ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ใช้บริการ ในการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของส านัก 

1. การปิดศูนย์ และหลักสูตร ท าให้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีด าเนินการ
จัดหาไม่มีการใช้งาน 
2. ผู้ใช้บริการขาดความรู้ในการใช้ห้องสมุดและการค้นหาทรัพยากร     
อาจเน่ืองจากมีวัตถุประสงค์การใช้งานอื่น เช่น ต้องการพักผ่อน เพื่อ   
ท ากิจกรรมตามอัธยาศัย 

4. เทคโนโลยี 
(Technology) 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ท าให้เกิด
นวัตกรรมและการบริการใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 
2. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากร 

1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีหลากหลายช่องทาง ท าให้มีผู้ใช้บริการ
ลดลง 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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ตารางที่ 3 ตารางคะแนน SWOT matrix 
ล าดับจุดแข็ง คะแนน ล าดับจุดอ่อน คะแนน 

S 1 มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง 

52 W 1 พื้นท่ีในการให้บริการมีจ ากัด 40 

S 2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 50 W 2 บุคลากรไม่มีความมั่นคงและขาดแรงจูงใจในการท างาน 36 

S 3 ส านักเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) 43 W 3  บุคลากรขาดทักษะด้านการสื่อสาร 35 

S 4 อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการสนับสนุนการให้บริการท่ีหลากหลายและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม 

40 
W 4  ขาดการประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในด้านการบริการและ
กิจกรรม 

24 

รวมคะแนน 4 ล าดับ 185 รวมคะแนน 4 ล าดับ 135 

 
ล าดับโอกาส คะแนน ล าดับอุปสรรค คะแนน 

O 1  มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน 46 
T 1 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีหลากหลายช่องทาง ท าให้มี
ผู้ใช้บริการลดลง 

43 

O 2  มหาวิทยาลัยมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ส านักมีโอกาส
พัฒนาเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว และส านักงานสีเขียว 

43 T 2 จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 40 

O 3  มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 40 T 3 งบประมาณลดลง 38 
O 4  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ 

31 T 4 เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 36 

รวมคะแนน 4 ล าดับ 160 รวมคะแนน 4 ล าดับ 157 
 

 
 



 แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า 5 
 

จากการวิเคราะห์ตาราง SWOT matrix  ข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  ศักยภาพการพัฒนาองค์กรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลปรากฏ
สถานการณ์เป็นแบบดาว (Stras) “องค์กรมีจุดแข็งและสภาวะภายนอกมีโอกาส” ตามรูปท่ี 1 
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สรุปผลสภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาองค์กร ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
 

จุดแข็ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ 
3. ส านักเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
4. อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการสนับสนุนการให้บริการท่ีหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม  

จุดอ่อน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. พื้นท่ีในการให้บริการมีจ ากัด 
2. บุคลากรไม่มีความมั่นคงและขาดแรงจูงใจในการท างาน 
3. บุคลากรขาดทักษะด้านการส่ือสาร 
4. ขาดการประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในด้านการบริการและกิจกรรม  

โอกาส ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
2. มหาวิทยาลัยมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ส านักมีโอกาสพัฒนาเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว และส านักงานสีเขียว 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

ภัยคุกคาม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีหลากหลายช่องทาง ท าให้มีผู้ใช้บริการลดลง 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 
3. งบประมาณลดลง 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาสูงและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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การจัดล าดับแนวทางการพัฒนา  จากการเช่ือมโยง จุดแข็งและโอกาส (SO) 
 

ล าดับ จุดแข็ง โอกาส 
1 มีทรัพยากรสารสนเทศท่ีหลากหลายท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ

สอนของมหาวิทยาลัยและด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยมอบให้ส านักเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

2 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในสายงานวิชาชีพ มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3 ส านักเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยมีพันธกิจมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ท าให้ส านักมี

โอกาสพัฒนาเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว และส านักงานสีเขียว 
4 อุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการสนับสนุนการให้บริการท่ีหลากหลายและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 
 

การจัดล าดับแนวทางการพัฒนา  จากการเช่ือมโยง จุดอ่อนและภัยคุกคาม (WT) 
 

ล าดับ จุดอ่อน ภัยคุกคาม 
1 พื้นท่ีในการให้บริการมีจ ากัด งบประมาณลดลง 
2 บุคลากรไม่มีความมั่นคงและขาดแรงจูงใจในการท างาน จ านวนนักศึกษาท่ีลดลง 
3 บุคลากรขาดทักษะด้านการส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศมีราคาสูงและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
4 ขาดการประชาสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการในด้านการบริการและกิจกรรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีหลากหลายช่องทาง ท าให้มีผู้ใช้บริการ

ลดลง 
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แผนท่ียุทธศาสตร์ (Strategy Map) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน้า 9 
 

บทที่ 1 
แผนปฏิบตัิการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 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 านึงถึงผลประโยชน์

ส่วนรวมของสังคม  
เป้าประสงค ์ (Goals) :    

1. จัดหาทรัพยากรในการให้บริการองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของสังคม 

2. จัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสะดวกสบาย และมีมาตรฐาน 

3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ยกระดับการบริการห้องสมุดให้ได้มาตรฐานระดับชาติ และมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
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วัตถุประสงค ์ (Objective) : 

1. เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้จากทรัพยากรสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ (Platform)  ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องตามหลักสูตรการเรียน 
การสอนและการพัฒนาสังคม 

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 

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

ความรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.สนับสนุนการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ และผูรั้บผิดชอบ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ระดบั 

KPI 
หน่วยงานด าเนนิการ 

/รายงาน 
ผูก้ ากบัตดิตาม 

2560 2561 2562 2563 2564 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย 
Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ 

- น้อยกว่า 
อันดับ 

15 
  

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 
  

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 

น้อยกว่า 
อันดับ 

15 

ม. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อ.ไชย มีหนองหว้า 
รองอธิการบดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะท่ีเป็นเลิศพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง และพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์ และบุคลากร ให้เกิดการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 
5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารส านักงาน 
5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  

          5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ิงอ านวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับต่อการเป็น 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
และทบทวนจัดท าแผน
กลยุทธ์แผนปฏิบัติการ 

1.ค่าท่ีพัก 55,800 บาท (ก.) 
2.ค่าเช่ารถ 30,000 บาท (ผ.) 
3. ค่าอาหารและอาหารว่าง  
    63,550 บาท (ผ.) 
4. ค่าวัสดุโครงการ และของ 
ท่ีระลึก 650 บาท (ผ.) 

รวม 150,000 บาท 
 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

5.2 เสริมสร้าง      
ธรรมาภิบาลเพื่อ  เป็น
มหาวิทยาลัยท่ี
รับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
 

5.2.3 โครงการพัฒนา
องค์กร  แห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชน      
อุดมปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
วามส าเร็จของ        
การพัฒนาองค์กร           
แห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ  
5 

การจัดการความรู้ส านัก
วิทยบริการฯ 
(KM) อบรมการเพิ่ม 
มูลค่าขยะ 
 

1. ค่าวัสดุ เช่น โปสเตอร์ กาว
สองหน้า เชือก สติกเกอร์  
กระดาษสี 3,600 บาท (ผ.) 
2. ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง  
1,400 บาท ( 20 คน x 35 
บาท x 2 ม้ือ) (ผ.) 

รวม 5,000 บาท 
 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

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

รวม 3,500 บาท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 

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 
อาคารสถานท่ี  
ค่าสาธารณูปโภค 
งานประชาสัมพันธ์     
ต่าง ๆ)   
 

1. ค่าวัสดุต่างๆ (ผ.181,500 
บาท / ก.176,200 บาท) 
 2. ค่าใช้สอย ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ (ก.70,000 บาท) 
 3. ค่าใช้สอย บ ารุงลิฟท์     
(ผ.100,000 บาท) 
4. ค่าสาธารณูปโภค         
(ก.7,000 บาท) 
 

อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์
 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
2. จัดซุ้มแสดง 
ความยินดีบัณฑิต 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมการอ่าน 

5. เข้าเล่มคู่มือ เอกสาร ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สต๊ิกเกอร์ 
(ผ.10,000 บาท) 

รวม 544,700 บาท 
 

1. วัสดุโครงการ เช่น โฟม 
สต๊ิกเกอร์ ผ้า ริบบ้ิน กระดาษ
สี ดอกไม้ประดับ หญ้าเทียม 
และของตกแต่งต่างๆ  
(ก.5,000บาท) 

รวม 5,000 บาท 
 

1. วัสดุโครงการ เช่น กระเป๋า 
กล่องข้าว แก้วน้ า ตุ๊กตา ของ
ท่ีระลึกต่างๆ (ก.10,000บาท) 

รวม 10,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์
 
 
 
 
 
ผศ.กมลมาศ 
วงษ์ใหญ ่

 
 
 
 
 
ส านัก 
วิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
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 
 

1. ค่าตอบแทน  
   (ก.22,000 บาท) 
2. ค่าใช้สอย (ก.3,700 บาท) 
 

ผศ..มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 

   

    2.1 ค่าอาหาร
(10X150X2=3,000 บาท) 
   2.2 ค่าอาหารว่าง
(10X35X2=700 บาท) 

รวม 25,700 บาท 

  

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.อบรมการซ้อมใช้
อุปกรณ์ภาวะฉุกเฉินและ
การอพยพหนีไฟ 
 
 
 
 
2.DIY. การประดิษฐ์
ส่ิงของต่างๆ ของส านักฯ 
"DIY by  
ARIT" 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   
(ก. 5,400 บาท)  (600 บาท 
X 9 ช่ัวโมง) 
2. ค่าใช้สอย ค่าอาหารว่าง   
(ก.2,240 บาท)  (32 คน X 
35 บาท X 2 มื้อ ) 

รวม 7,640 บาท 
1. ค่าวัสดุโครงการ เช่น กาว
ร้อน/ปืนกาว ไส้ปืนกาว หัว
แร้ง  กระดาษ ปากกาเคมี 
กระดาษบรู๊ท กาว เชือกผ้า 
ป้ายโครงการฯ สต๊ิกเกอร์ 
วัสดุตกแต่งต่างๆ (ผ. 25,000 
บาท) 

รวม 25,000 บาท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 
 
 
 
 
ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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   3. เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ภายในส านัก 
(Green Zone) 
 
 

 
 
4. กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัว ตามวิถีคนเมือง  
 
 
 
 
 
 
5.กิจกรรม Green 
Security 
 

1. ค่าวัสดุ งานสวน เช่น 
ต้นไม้ ปุ๋ย ดินปลูก กระถาง 
กรรไกรตัดกิ่ง บัวรดน้ า 
อุปกรณ์ท าสวน ต่างๆ  
(ผ. 20,000 บาท) 

รวม 20,000 บาท 
 

1. ค่าวัสดุ ดินปลูกพืช  ขุย-
มะพร้าว ข้ีเถ้าหม้อกรอง  ปุ๋ย 
(อาหารเสริม) กระถางคละ
ขนาด  เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว
คละชนิด  รั้วไม้สนามแบบปัก
ดินสีขาว  (ก.42,360 บาท) 

รวม 42,360 บาท 
 

1. ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 
ระบบ (ก. งบลงทุน จ านวน 
130,000 บาท) 

รวม 130,000 บาท 
 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 
 
 
 
 
ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
 
 
 
 
 
 
อ.ณัฐพงศ์ 
วัฒนศิริพงษ ์

ส านัก 
วิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
ส านัก 
วิทยบริการฯ 
 
 
 
 
 
 
ส านัก 
วิทยบริการฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

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 
 
 

มากกว่า 
4.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.จัดหาทรัพยากรการ
เรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 

(งบ ผ. 500,000 บาท) 
1. จัดหาหนังสือ  ฯลฯ         
(ผ.ค่าวัสดุ 283,000 บาท) 
 2. จัดหา/เผยแพร่ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์  
และฐานข้อมูล   
(ผ.ค่าวัสดุ10,000บาท) 
 3. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 
(ARIT)  
(ผ.ค่าวัสดุ12,000บาท) 
4.จัดหาวารสาร ส่ิงพิมพ์ 
ต่อเนื่อง eBooks 
eMagazine ฐานข้อมูล 
ออนไลน์ ฯลฯ 
(ผ.ใช้สอย110,000บาท 
ผ.วัสดุ 85,000บาท)  
  

รวม 500,000 บาท 
 
 

ผศ.กมลมาศ 
วงษ์ใหญ ่

ส านัก 
วิทยบริการ 
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    2.พัฒนาฐานข้อมูลการ
เรียนรู ้
 

1.บ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัต ิALIST  
(ก.ค่าใช้สอย 100,000 บาท) 
2.บ ารุงรักษาประตูRFID/ 
Book return/self check  
ระบบห้อง Inspiration lab 
อุปกรณ์ท่ีหมดสัญญา/ประกัน 
ตลอดจนซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ   
(ผ.ค่าใช้สอย 200,000 บาท) 

รวม 300,000 บาท 

ผศ.กมลมาศ 
วงษ์ใหญ ่

ส านัก 
วิทยบริการ 

 
 
 

 5.6.2.1 ผลการ
จัดอันดับมหา 
วิทยาลัยด้วย 
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 

งบแผ่นดิน 1,141,500 บาท   
งบรายได้ 636,700 บาท   

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,778,200 บาท   
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บทท่ี 2 
นิยามศัพท์ 

 
2.1 นิยามศัพท์ ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ และตัวชี้วัดโครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล   

โครงการที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

โครงการที่ 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2.3.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

  เกณฑ์การประเมิน 
   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 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
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โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดที่ 5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ค าอธิบายระดับมหาวิทยาลัย   
  มหาวิทยาลัยมีการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการด าเนินการต้ังแต่

การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1.มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  

2.ก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

   3.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   4.รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

   5.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 เกณฑ์การประเมิน  
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
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โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารส านักงาน  
ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด 
เกณฑ์การค านวณ  

จ านวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จ านวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนท่ีก าหนด 

โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวชี้วัดที่ 5.5.1.1 ระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีการจัดท าแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนระดับความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 5 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51  

  โครงการที่ 5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

         ตัวชี้วัดโครงการที่ 5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม  (ร้อยละ 100) 
  โครงการที่ 5.6.1 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ 
  ตัวชี้วัดที่ 5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ 
      ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย ( >4.51) 
  ตัวชี้วัดที่ 5.6.2.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เม่ือเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ  (<15 ) 
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บทท่ี 3 

การก ากับติดตาม 
 
1. แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน  

 ในการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีหน่วยงาน 
จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคล่ือนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการส่ือสารเพื่อสร้างความเข้าใจใน
หลักการ สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่คณะผู้บริหาร ทุกระดับ รวมท้ังบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน าประเด็น
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของคณะ ส านัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและการจัด
ข้อตกลงผลงานรายบุคคล  มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดรับกับการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ รวมท้ังปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการบริหาร
งบประมาณ ให้เอื้ออ านวยต่อการขับเคล่ือนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหาอันสืบ
เนื่องมาจากความเปล่ียนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 

2. รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล 
เพื่อท าให้การติดตามประเมินผลการด าเนินงานของแผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถบ่งช้ีถึงสัมฤทธิผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในแนว
ใหม่ท่ีมีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดย
ก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ 
และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ในการขับเคล่ือนการด าเนินการเพื่อน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีส านักจะต้องมีการพัฒนากลไกและวางเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ท่ี
ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ และตระหนักถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 การพัฒนากลไกและเง่ือนไขที่จ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคลากรท่ี

เกี่ยวข้อง โดยควรมีการน าเสนอสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังในส่วนของ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
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คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานบุคลากรส านัก รวมทั้งมหาวิทยาลัย ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและ
มาตรการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

2. การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร โดยจ าเป็นต้องมี
การน าเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อช้ีแจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายรอบ รวมท้ั งการจัดให้มีการ
ประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

3. การมีเวที หรือเปิดพื้นท่ีในการร่วมมือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ความเคล่ือนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของ
บุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการ  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

4. การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการ
รับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้
เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคล่ือนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่าน
ช่องทางท่ีหลากหลายท่ีมีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ส่ือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ  

3.2 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จ 
         1. การพัฒนาผู้น าในการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศั ยความ

มุ่งมั่น ต้ังใจ และเต็มใจในการท่ีจะผลักดันให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ังในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปล่ียนแนวคิดวิธีปฏิบัติงาน   ท่ีเป็นส่ิงเคยชิน 
อันเป็นภารกิจท่ีล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปล่ียนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพื่ อผลักดันให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ียั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีกระจายอยู่ท่ัวมหาวิทยาลัยจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแผน  

        2. การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมท้ังนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการ
ท่ีโครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องท่ีหลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคล่ือนการด าเนินงาน ตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือ
จากเครือข่ายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีซึ่งกันและกัน จึงจะท าให้
การด าเนินการขับเคล่ือนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 
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           3. การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการส่ือสาร สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนให้เป็น
ท่ีรับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีให้เช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์การด าเนินการท่ีได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ การวางแผน
โครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมิน
ผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลส่ิงจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

         4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกปี และน าเสนอผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบและให้ข้อเสนอแนะและ
น าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีในคราวต่อไป 
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ภาคผนวก 
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ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นโยบายสภาฯข้อ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒาท้องถ่ินในเชิงประจักษ์ ท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดย
กระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจ
สัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

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 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอด           
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถ่ิน 
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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 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว  รองผู้อ านวยการ 

นางอารีย์  ทิพรส   หัวหน้าส านักงาน 

น.ส.พัทธนันท์  แสงปาก  เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป 

 
จัดท าเลมโดย คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทร. 0 - 2529 - 1976  ตอ 24  
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