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ค ำน ำ 
 
           แผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 – 2570  ฉบับนี้ จัดท ำ
ขึ้นโดยกำรทบทวนแผนกลยุทธ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2565 – 2569 โดยเน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ประกอบด้วย 
ผู้บริหำรส ำนัก หัวหน้ำงำน บุคลำกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ร่วมกันระดมควำมคิด ก ำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร ตั วชี้วัดควำมส ำเร็จ ภำยใต้สภำพแวดล้อมปัจจัย
ภำยในและปัจจัยภำยนอก ที่ส่งผลกระทบต่อมหำวิทยำลัยในอนำคต เพ่ือให้บังเกิดผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมเป้ำหมำยที่ได้ร่วมกันก ำหนด ไว้ด้วยกันนั้น           
แผนกลยุทธ์นี้จะบังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมได้ จ ำเป็นต้องอำศัยพลังและกำรมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงำนร่วมกับกำรบริหำรจัดกำรและกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังและต่อเนื่องต่อไป 
          กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 – 2570  ฉบับนี้ คณะท ำงำนขอขอบคุณหน่วยงำนภำยใน ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ        
ได้เสียสละเวลำให้ควำมรู้ และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ เพื่อจัดท ำแผนกลยุทธ์ มำ ณ โอกำสนี้ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัย และหน่วยงำนภำยในต่ำงๆ ต่อไป   
 
 
 

                                       (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ  วิไลลักษณ์) 
                                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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ส่วนที่ 1 
ควำมเป็นมำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลลัพธ์โดยรวมของกำรพัฒนำระยะ 5 ปี ตำม Strategic Action Plan 
   1. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีบทบำทส ำคัญในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว โดยกำรผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทำงสังคมและทัก ษะเชิง
สมรรถนะ เป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น และมีบทบำทส ำคัญในกำรสร้ำงนวัตกรรมบนฐำนทรัพยำกรและทุนทำงภูมิสังคมของพ้ืนที่  ที่ตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นโมเดลต้นแบบกำรพัมนำท้องถิ่นระดับโลก 
  2. นักศึกษำและบัณฑิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ มีควำมภำคภูมิใจในคุณค่ำของตน มีทัศนคติที่ดี และถูกต้องต่อชำติบ้ำนเมือง มีบทบำทหน้ำที่และอำชีพกำรงำน   
ที่ได้รับกำรยอมรับจำกสังคมรอบข้ำงอย่ำงดี และมีอัตลักษณ์กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องและมีจิตสำธำรณะ 
  3. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เป็นคลังสมอง คลังปัญญำ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยื่นทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ ทั้งยังมีส่วนร่วมในกำร
แก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำระดับชำติ รวมถึงมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำและเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
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   4. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เป็นมหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifeling Learning University) เพ่ือเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของ
ประชำชนทุกระดับ ทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่บริกำร 
  5. มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 38 แห่ง รวมพลังเพื่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สืบสำนพระรำชปณิธำนตำมนำมพระรำชทำนที่หมำยถึง “คนของพระรำชำ” 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องสนับสนุนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงทันสภำวกำรณ์ 
 

Super KPI ของกลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนำแล้วภำยในปี 2570 
  1. กำรสร้ำงมูลค่ำเศรษฐกิจฐำนรำกและเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์จำกกำรท่องเที่ยวชุมชน วัฒนธรรมภูมิปัญญหำ พืช สัตว์ เศรษฐกิจและอุตสำหกรรมตัวรองในพ้ืนที่ 
โดยใช้พื่นที่มหำวิทยำลัยเป็นจุดศูนย์กลำงกำรเรียนรู้เสมือนจริงและขยำยผลสู่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิม GPP ของจังหวัดในสัดส่วนร้อยละ 30 
  2. ลดหนี้และสร้ำงวินัยทำงกำรเงินของครัวเรือนนักศึกษำและบุคลำกร มุ่งสู่กำรผลิตบัณฑิตรำชภัฏทุกระดับ ทุกคณะ ทุกสำขำให้มีอำชีพที่ดี มีงำนท ำและมีวินัย
ทำงกำรเงิน จ ำนวน 500,000 คน 
  3. บัณฑิตครูและศิษย์เก่ำที่ประกอบวิชำชีพครูในพ้ืนที่บริกำร มีควำมสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะอย่ำงดีเยี่ยม ร้อยละ 100 โดยมีโรงเรียนรสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กำรสอนฐำนสมรรถนะและคุณลักษณะของผู้เรียน 4 ประกำร ตำมพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 
 

Milestone profects เพ่ือบรรลุกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (2566-2570) 
  1. พัฒนำ Community – Based Innovation Parks ในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
  2. ปรับหลักสูตรคณะครุศำสตร์ให้มีอำชีพที่ 2 ซึ่งเป็นอำชีพเฉพำะทำงนอกเหนือจำกวิชำชีพครู 
  3. พัฒนำโรงเรียนสำธิตของทุกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ให้เป็นต้นแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฐำนสมรรถนะและกำรพัฒนำคุณลักษณะ 4 ประกำร ตำมพระบรม
รำโชบำย 
  4. International journal เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ขับเคลื่อน SCK journal เข้ำฐำน SCOPUS) 
  5. ทบทวนหลักสูตรและรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำศึกษำทั่วไป (General education) ให้มีทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรทักษะวิศวกรสังคมและ
ทักษะศตวรรษท่ี 21 
  6. ขึน้รูปโครงสร้ำงคณะท ำงำนวิจัยกำรปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ศึกษำ วิจัยและเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ และริเริ่มระบบบริหำรจัดกำรในรูปแบบใหม่ ๆ  
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
มหำวิทยำลัยแห่งควำมสมดุลและยั่งยืน 

SUSTAINABLE VRU 
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วิสัยทัศน์ 
   มหำวิทยำลัยแห่งกำรเรียนรู้ส ำหรับคนทุกช่วงวัย ที่มีนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก บนควำมร่วมมือของหุ้นส่วนทำงสังคมให้เกิดกำร
พัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมำตรฐำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มีสมรรถนะกำรเป็นผู้ประกอบกำร วิศวกรสังคม และเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
2. พัฒนำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฐำนรำก และสร้ำงควำมร่วมมือกับหุ้นส่วนทำงสังคมทั้งภำครัฐและสังคม สร้ำงเมือง

และชุมชน ท้องถิ่นให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
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มรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
4. พัฒนำระบบนิเวศ (Ecological) มหำวิทยำลัยที่เกื้อกูลกำรเรียนรู้ วิจัย เสริมประสิทธิภำพกำรท ำงำน สร้ำงนวัตกรรมและคุณภำพชีวิตของชุมชนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

1. สถำนกำรณ์แนวโน้มปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงำน 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จำกที่องค์กรได้วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก สำมำรถสรุปผลที่จะกระทบต่อหน่วยงำนได้ดังต่อไปนี้ 
1.1. สภำพแวดล้อมปัจจัยภำยนอกท่ีมีผลกระทบต่อหน่วยงำน 

จำกกำรวิเครำะห์ พบว่ำ ปัจจัยภำยนอกที่กระทบต่อหน่วยงำนมีทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ผลกระทบในเชิงบวกหรือโอกำส (Opportunities) นั้นมีผลกระทบใน
ระดับมำกท่ีสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.60 คะแนน ใน 5 อันดับแรกได้แก่  

1) ควำมก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่รวดเร็ว ท ำให้หน่วยงำนสำมำรถใช้โอกำสนี้ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำร กำรประชำสัมพันธ์ กำรท ำงำน
ผ่ำนระบบเครือข่ำยได้อย่ำงรวดเร็ว  

2) พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและกำรเกิดโรคระบำดส่งผลให้เกิดพฤติกรรมปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่
ผู้รับบริกำรใช้เวลำส่วนใหญ่กับสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

3) กำรมี Open Source ที่หลำกหลำยที่สำมำรถน ำมำประยุกษ์ใช้ในกำรท ำงำน กำรให้บริกำร และกำรพัฒนำงำนได้  
4) ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้หน่วยงำนสำมำรถพัฒนำสู่ Digital, Smart หรือ Virtual Library ได้ง่ำย 
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5) มีเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำและหน่วยงำนต่ำงๆ 
ในขณะที่ผลกระทบจำกภำยนอกในเชิงลบหรืออุปสรรค หรือภัยคุกคำม (Threats) อยู่ในระดับมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.47) 5 อันดับแรก ได้แก่  
1) จ ำนวนนักศึกษำลดลงเนื่องจำกจ ำนวนนักเรียนในระบบลดลง  
2) งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐบำลลดลง  
3) พฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  
4) พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรต้องมีควำมระมัดระวังมำกขึ้น เช่น ลิขสิทธิ์ในกำรจัดท ำทรัพยำกรสำรสนเทศให้อยู่ใน

รูปแบบอิเลคทรอนิคส์  
5) มีแหล่งเรียนรู้ หรือค้นคว้ำผ่ำนระบบอินเทอร์เนตที่สะดวก เข้ำถึงได้ง่ำย และรวดเร็ว จึงส่งผลให้ผู้เข้ำใช้บริกำรมำใช้บริกำรลดน้อยลง 

1.2. สภำพแวดล้อมปัจจัยภำยในที่มีผลกระทบต่อหน่วยงำนหรือ จุดแข็งและจุดอ่อนของหน่วยงำน 
จำกกำรวิเครำะห์พบว่ำ จุดแข็ง (Strengths) มีผลกระทบต่อหน่วยงำนในระดับมำกที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนนจำก 5 อันดับแรก ได้แก่ 
 1) ผู้บริหำรและบุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  
2) เป็นหน่วยงำนต้นแบบในกำรผลักดันให้มหำวิทยำลัยเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียว  
3) ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในทุกๆ ด้ำน  
4) งำนด้ำนกำรบริกำร เป็นหัวใจส ำคัญของส ำนักวิทยบริกำรฯ ท ำให้สำมำรถด ำเนินงำนบริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง   
5) มีควำมร่วมมือกับเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
ในขณะที่จุดอ่อน (Weakness) มีผลกระทบเชิงลบต่อหน่วยงำนมำก (คะแนนเฉลี่ย 4.32) 5 อันดับแรก ได้แก่  
1) ทรัพยำกรมีสถำนที่จัดเก็บหลำยจุด ท ำให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงได้ยำก  
2) กล้องวงจรปิดภำยในหน่วยงำนซึ่งเป็นหน่วยบริกำรมีไม่เพียงพอ  
3) บุคลำกรขำดทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยี เช่น Metaverse, กำรตัดต่อวีดีโอ รวมถึงกำรจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ออนไลน์  
4) งบประมำณในกำรจัดซื้อทรัพยำกรที่จัดสรรภำยในหน่วยงำนมีไม่เพียงพอ   
5) กำรบริกำรหลำยอย่ำงยังขำดกำรประชำสัมพันธ์ในรำยละเอียด ท ำให้ใช้ประโยชน์ในกำรบริกำรยังไม่เต็มที่และยังไม่ทั่วถึง 
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1.3. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของหน่วยงำน 
จำกกำรวิเครำะห์ โดยใช้ SWOT Matrix และ BCG Model พบว่ำ สถำนกำรณ์ขององค์กรในปีงบประมำณ 2566 อยู่ในต ำแหน่ง Cash cows ซึ่งสภำพแวดล้อม

ภำยนอกเป็นอุปสรรค (Threat) และสภำพแวดล้อมภำยในเป็นจุดแข็ง (Strength) ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ ซึ่งต้องรักษำควำมสำมำรถภำยในไว้พร้อมที่จะก้ำวต่อไปเมื่อ
โอกำสมำถึง  

1.4. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
1.4.1 ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์  

• กำรพัฒนำห้องสมุดให้อยู่ในรูปแบบ Digital, Smart และ Virtual Library เต็มรูปแบบ 
1.4.2 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

• บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย พร้อมพัฒนำตนเองโดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ 

• กำรมีเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนที่เข้มแข็ง 
1.4.3 โอกำสเชิงกลยุทธ์  

• กำรพัฒนำห้องสมุดให้อยู่ในรูปแบบ Digital, Smart และ Virtual Library เต็มรูปแบบ 
1.5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

  เพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำรเป็นหน่วยงำนมีกำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ 
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ส่วนที ่2 
แผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
2. แผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2566 – 2570 

2.1.  พันธกิจ  
1. พัฒนำกำรบริกำร เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพมนุษย์ 
2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมหลักสูตรและท้องถิ่น 
3. บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 
4. สร้ำงงำนพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น 
5. สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี ตำมหลักธรรมำภิบำล ระบบกำรบริหำร 
    สู่ควำมเป็นเลิศและมำตรฐำนห้องสมุด 

2.2. ค่ำนิยม 
I’m VALAYA 
I’m : Integrated    กำรบูรณำกำร/ผสมผสำน 
V : Visionary     เป็นผู้รอบรู้ 
A : Activeness    ท ำงำนเชิงรุก ริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
L : Like to learn    สนใจใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 
A : Adaptive     ปรับตัวได้ดี พร้อมน ำกำรเปลี่ยนแปลง 
Y : Yields     สร้ำงผลงำนเป็นที่ประจักษ์ 
A : Acceptance and Friendliness  เป็นที่ยอมรับในกัลยำณมิตร 
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2.3.  วิสัยทัศน์ 

“ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อมให้บริกำรสู่ควำมเป็นเลิศ” 
 
ตัวช้ีวัดระดับมหำวิทยำลัย 

2.4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ Output Outcome Impact  

4. กำรบริหำรงำนท่ียดึหลักธรรมำภิบำล และ
กำรน ำดิจิทลัมำใช้ เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน และตอบสนองเปำ้หมำยกำร
พัฒนำท่ียั่งยืน 

แพลตฟอร์มทีส่่งเสริมกำรท ำงำนตำมพันธกิจ แพลตฟอร์มเป็นที่รู้จัก ได้รับกำรยอมรับ 
และเป็นแหล่งรำยได้ของมหำวิทยำลัย 

มหำวิทยำลยัไดร้ับควำมเชื่อมั่น 
และกำรยอมรับของหน่วยงำน 
ชุมชน สังคม ท้ังในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

 
     2.5 ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ) 

ผู้ด ำเนินกำร ผู้รำยงำน ผู้ก ำกับติดตำม 
2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค ์4 กำรบริหำรงำนท่ียึดหลักธรรมำภิบำล และกำรน ำดจิิทัลมำใช้ เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

1.1 จ ำนวนแพลตฟอร์ม    
ที่ส่งเสรมิกำรท ำงำนตำม
พันธกิจ 

 1 1 2 2 3 ส ำนัก 
วิทยบริกำร 

ส ำนัก 
วิทยบริกำร 

อ.ไชย 
มีหนองหว้ำ 
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     2.6 ตัวช้ีวัดเป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย หน่วยนับ ผู้ด ำเนินงำน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ำกับติดตำม KPI 

66 67 68 69 70      
เป้ำประสงค์ที่ 4 กำรบริหำรงำนที่ยึดหลักธรรมำภิบำล และกำรน ำดิจิทัลมำใช้ เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน และตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
4.7 ร้อยละของจ ำนวนเงินรำยไดท้ี่
เกิดจำกสร้ำง Platform กำรจัดกำร
เรียนรู้ทีเ่ป็นเลศิ ต่อจ ำนวนเงิน
รำยได้ทั้งหมด 

5 5 7 7 9 ร้อยละ • ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

อ.ไชย มีหนองหว้ำ 
รองอธิกำรบด ี

re 

 
     2.7 ยุทธศำสตร์  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  
 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรส ำหรับคนทุกช่วงวัย  
  กลยุทธ์  

1.4 เสริมสร้ำงควำมรู้ และทักษะ soft skill ของนักศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4  
  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบนหลักธรรมำภิบำล และควำมเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ  ได้มำตรฐำนในระดับสำกล และตอบสนองเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 
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  กลยุทธ์   

4.1 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ  
4.2 พัฒนำกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
4.3 ส่งเสริมกำรน ำระบบ Digital มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย  
4.4 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหำวิทยำลัยสีเขียว 
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ส่วนที่ 3 
โครงกำร กิจกรรมตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

1.4 เสริมสร้ำง
ควำมรู้ และทักษะ 
soft skill ของ
นักศึกษำให้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน และ
เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

1.4.2 โครงกำร
พัฒนำทักษะและ
ทดสอบด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
และภำษำอังกฤษ 

1.4.2.1ร้อยละ
ของนักศึกษำ
ที่สอบผ่ำน
ทักษะด้ำน
เทคโนโลยี
ดิจิทัล (IC3) 
ต่อจ ำนวน
นักศึกษำช้ันปี
ที่ 3 ท้ังหมด 
ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

90 
กิจกรรม ประชำสมัพันธ์
กำรเข้ำสอบทักษะด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทลั (ICDL) 
ส ำหรับนักศึกษำ 
ช้ันปีท่ี 3 

ค่ำวัสดตุ่ำง ๆ   โปสเตอร์  
ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
สติ๊กเกอร์ กระดำษสี  
สื่อประชำสัมพันธ์กิจกรรม     
ค่ำวัสดุ 5,000 บำท 
 

รวม 5,000 บำท 

อ.ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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ยุทธศำสตร์ที ่4  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบนหลักธรรมำภิบำล และควำมเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ได้มำตรฐำนในระดับสำกล และตอบสนองเป้ำหมำย 
                              กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

4.1 พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและกำร
บริหำรงำนของ
มหำวิทยำลยัเพื่อมุ่ง
สู่ควำมเป็นเลิศ 

4.1.1 โครงกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย
ตำมเกณฑ์คณุภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

4.1.1.1 ผล
กำรประเมิน
ตำมเกณฑ์
คุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ 
(EdPEX) ไม่
ต่ ำกว่ำ 200 
คะแนน 

200 
คะแนน 

200 
คะแนน 

200 
คะแนน 

200 
คะแนน 

200 
คะแนน 

กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อ
กำรด ำเนินงำนท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

ค่ำตอบแทนวิทยำกร   
3,500 บำท 
 
 
 
 

รวม 3,500 บำท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
 

 4.1.2 โครงกำร
บริหำรและพัฒนำ
บุคลำกรสู่
มหำวิทยำลยัแห่ง
ควำมสุข 

4.1.2.1 ค่ำ 
เฉลี่ยควำม
ผูกพันของ
บุคลำกรที่มี
ต่อ
มหำวิทยำลยั 
ค่ำเฉลี่ย 
มำกกว่ำ 4.00 

>4.00 >4.00 >4.00 >4.00 >4.00 กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำ
บุคลำกร ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศและทบทวน 
จัดท ำแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติกำร 

ค่ำใช้สอย 13,640  บำท 
- อำหำรว่ำง 31คนx35บำท 
x4มื้อ = 4,340 บำท 
- อำหำร 31คนx150บำท  
x2มื้อ = 9,300 บำท 
ค่ำตอบแทน 3,600 บำท 
- ค่ำวิทยำกร 600บำทx6 
ช่ัวโมง = 3,600 บำท 
 

รวม 17,240 บำท 

อ.ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

 4.1.3 โครงกำร
ปรับปรุงภำพลักษณ์
และส่งเสรมิ
กำรตลำด 

4.1.3.1ร้อยละ
ของกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
เพื่อจัดซื้อจัด
จ้ำงทรัพยำกร
ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน  
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
กิจกรรม 1. จัดหำ
ทรัพยำกรกำรเรียนรู ้

1) จัดหำหนังสือ (ตัวเลม่)   
ค่ำวัสดุ  140,000  บำท 
2) E-book,ebsco, se-ed
ค่ำใช้สอย 135,000 บำท 
3) จัดหำ/เผยแพร่งำนวิจัย 
วิทยำนิพนธ์  E-Thesis  
และฐำนข้อมลู  
ค่ำวัสดุ 5,000 บำท 
4) จัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ 
(ARIT) ค่ำวัสดุ 12,000บำท 
5) จัดหำวำรสำร 
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วำรสำร  
E-Magazine ฐำนข้อมลู- 
กฤตภำคข่ำวออนไลน์  
สมัครสมำชิกตัวเลม่ ฯลฯ  
ค่ำใช้สอย 120,000 บำท 
 

รวม 412,000 บำท 
 
 

ผศ.ดร.กรรณิกำ 
อัมพุช / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

 4.1.3 โครงกำร
ปรับปรุงภำพลักษณ์
และส่งเสรมิ
กำรตลำด 

4.1.3.2ร้อยละ
ของกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
เพื่อพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกำร
เรียนรู้   
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
ร้อยละ 

100 
กิจกรรม 2. พัฒนำ
ฐำนข้อมูลกำรเรียนรู ้

1. บ ำรุงรักษำระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  
ค่ำใช้สอย ก. 100,000 บำท 
2. บ ำรุงรักษำประตู RFID / 
Book  Return/Self check 
ค่ำใช้สอย 107,107 บำท 

รวม 207,107 บำท 

ผศ.ดร.กรรณิกำ 
อัมพุช / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
 

 
 
 

4.1.3 โครงกำร
ปรับปรุงภำพลักษณ์
และส่งเสรมิ
กำรตลำด 

4.1.3.3ร้อยละ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 
บริกำร  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
กิจกรรมที่ 3. อบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรสร้ำง 
สรรค์กิจกรรมผำ่น 
Learning Space for 
Kids 
 

1. ค่ำตอบแทนวิทยำกร
600x8ชม.x2คน=9,600 
2. ค่ำใช้สอย 
-อำหำร31x100=3,100บำท 
-อำหำรว่ำง31x35x2มื้อ=  
2,170 รวม = 5,270 บำท 
3. ค่ำวัสดุ กระดำษ 
โปสเตอร์คละสี กระดำษA4 
กรรไร ดินสอ ยำงลบ 
สีเทียน บอร์ดเกม ของเล่น
เสรมิพัฒนำกำร ตุ๊กตำ ไม้
บล็อก ตัวต่อ จิ๊กซอว์  
= 35,130 บำท 

รวม 50,000 บำท 

อ.ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

 4.1.4 โครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อพัฒนำ
คุณภำพของ
มหำวิทยำลยั 

4.1.4.1
จ ำนวน
นวัตกรรม 
หรือเทคโน  
โลยีกำร
บริหำรจดักำร
ที่น ำมำใช้ใน
กำรเพิ่มควำม 
สำมำรถให้กับ
บุคลำกร 
จ ำนวน 1 
นวัตกรรม 
 

1 
 

1 
 

1 1 1 กิจกรรมที่ 1. อบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรสร้ำงสรร 
นวัตกรรมสู่กำร
ปฏิบัติงำนท่ีเป็นเลิศ 

-วัสดุ เช่น โปสเตอร์ กำว
สองหน้ำ เชือก สติ๊กเกอร์
ตกแต่ง กระดำษสี ริบบิ้นผ้ำ 
ริบบิ้นตกแต่ง สำยยำง ลวด 
ฯลฯ  ค่ำวสัดุ = 3,600 บำท  
ค่ำใช้สอย  
-ค่ำอำหำรว่ำง 20 คน x 35 
x 2 มื้อ = 1,400 บำท 

 
 

รวม 5,000 บำท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
 

 
 
 

 4.1.4.2
จ ำนวนช้ินงำน
ที่ผลิตได้  3 
ช้ินงำน 

3 3 3 3 3 กิจกรรมที่ 2. DIY by 
ARIT : 2023 

ค่ำวัสดุ เช่น ด้ำยและเข็ม 
เย็บผ้ำ ริบบิ้นผ้ำ  
ผ้ำแคนวำสลำยต่ำง ๆ  
ค่ำวัสดุ = 5,000 บำท 
 

รวม 5,000 บำท 
 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

4.2 พัฒนำกำร
บริหำรงำนของ
มหำวิทยำลยัตำม
หลักธรรมำภิบำล 
(Good 
Governance) 

4.2.2 โครงกำร
พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำร
ส ำนักงำน 

4.2.2.1ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
ตำมแผนที่
ก ำหนด  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
กิจกรรม กำรบริหำร
ส ำนักงำน (วัสดุส ำนัก 
งำน วัสดุงำนบ้ำนงำน
ครัว ค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำวัสดุ ครุภณัฑ์ 
ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร งำนประชำ 
สัมพันธ์ เข้ำเล่มคู่มือ 
รำยงำน เอกสำรและ
กิจกรรมของส ำนักฯลฯ) 

1. วัสดุส ำนักงำน ครภุัณฑ์ 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว วัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำ/ประปำ 
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุใน
กำรซ่อมบ ำรุงต่ำงๆ ค่ำถ่ำย
เอกสำร เข้ำเลม่คู่มือรำยงำน 
ท ำสื่อประชำสัมพันธ์
กิจกรรม ค่ำพวงมำลำ  
พวงหรีด และงำนตำม
ภำรกิจของส ำนักฯ  
- ค่ำวัสดุ  101,653  บำท  
- ค่ำใช้สอย  60,000  บำท      
2. ค่ำโทรศัพท์ ไปรษณีย์  
ค่ำสำธำรณูปโภค 5,000 
บำท 
3. ค่ำบ ำรุงรักษำลิฟต์   
ค่ำใช้สอย 100,000 บำท 

 
รวม 266,653 บำท 

 

อ.ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

 4.2.5 โครงกำร
บริหำรจดักำร
งบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

4.2.5.1 มี
รูปแบบกำร
บริกำรที่
ก่อให้เกิด
รำยได้  
จ ำนวน 1 งำน 
 

1งำน 1งำน 1งำน 1งำน 1งำน กิจกรรม ส ำรวจควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำร
เพื่อจัดท ำรูปแบบกำร
บริกำรที่ก่อให้เกิดรำยได ้

 
 

อ.ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ,ผศ.ดร.
กรรณิกำ อัมพุช , 
ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์
 
 

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
 

4.3 ส่งเสริมกำรน ำ
ระบบ Digital มำใช้
ในกำรพัฒนำกำร
บริหำรจดักำรของ
มหำวิทยำลยั 
 
 
 

4.3.2 โครงกำร
พัฒนำพ้ืนท่ี
นวัตกรรม 

4.3.2.1ร้อยละ
กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ
ตำมแผนที่
ก ำหนด  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

80 
กิจกรรม จดัตั้งและ
บริหำรจดักำรศูนย์สอบ 
ICDL 

ค่ำวัสดสุ ำนักงำน กระดำษ 
หมึกพิมพ์ ถ่ำนนำฬิกำ ปลั๊ก
สำมตำ สำย LAN  
ป้ำยประชำสัมพันธ์ ปริ้น
สติ๊กเกอรซ์ีนฟิวเจอร์บอร์ด 
รวม 10,000 บำท 
 
 

รวม 10,000 บำท 
 

อ.ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

 4.3.3 โครงกำร
พัฒนำแพลตฟอร์ม
ตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลยั 

4.3.3.1
จ ำนวน
แพลตฟอร์มที่
พัฒนำ 1 
แพลตฟอร์ม 

1 2 3 4 4 กิจกรรมที่ 1 ออกแบบ
และพัฒนำแพลตฟอร์ม
เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 
 

ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 
 

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
 

 
 
 

 4.3.3.2
ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร 
มำกกว่ำ 4.00 

>4.00 >4.00 >4.00 >4.00 >4.00 กิจกรรมที่ 2  เผยแพร่ 
และประชำสัมพันธ์กำร
ใช้งำนแพลตฟอร์มเพื่อ
ยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ 

 
 

 

ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี

4.4 พัฒนำ
มหำวิทยำลยัเชิง
นิเวศสู่ต้นแบบ
มหำวิทยำลยัสีเขยีว 
 

4.4.1 โครงกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย
สีเขียว 

4.4.1.1ร้อยละ
ควำมหนำ 
แน่นกำร
พัฒนำและ
รักษำพ้ืนท่ี 
สีเขียว 
ร้อยละ 65 

ร้อยละ 

65 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
กิจกรรมที่ 1 Green 
Library by ARIT : 
2023 

1. ค่ำวัสดุ ดินปลูกต้นไม้ ดิน
ปลูกแคสตัส  ปุ๋ยอินทรีย์  
ปุ๋ยต้นไม้ต่ำง ๆ 
2. กระถำงปลูกต้นไม้ขนำด
ต่ำง ๆ พร้อมถำดรอง 
3. พันธุ์ไม้ต่ำงๆ ที่ปลูก
ภำยในอำคำร และภำยนอก
อำคำร เช่น ลิ้นมังกรแคระ 
แคคตัส ต้นฮำนิอำย 

รวม 20,000 บำท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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กลยุทธ ์ โครงกำร ตัวชี้วัด 
เป้ำหมำย (ปีงบประมำณ ) 

กิจกรรม 
งบประมำณ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผู้รับผิดชอบ/

ผู้รำยงำน 
ผู้ก ำกับ/
ติดตำม 2566 2567 2568 2569 2570 

  4.4.1.2ร้อยละ
กำรลดลงของ
กำรใช้
พลังงำน/
ทรัพยำกร/ 
สำธำรณูปโภค  
ร้อยละ 5 
 

ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

5 
ร้อยละ 

5 
กิจกรรมที่ 2  ก ำหนด
มำตรกำรประหยัด
พลังงำนและทรัพยำกร 
และสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ของหน่วยงำน 

ค่ำวัสดุ โปสเตอร์ ป้ำย
ประชำสมัพันธ์ กระดำษสี
ต่ำง ๆ กระดำษกำวสองหน้ำ 
พลำสติกเคลือบ และอื่นๆ 
รวม 2,000 บำท 
 

รวม 2,000 บำท 
 
 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว / 
ผศ.ทักษิณำ 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย  
มีหนองหว้ำ 
รอง
อธิกำรบด ี
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ส่วนที่ 4  
กำรก ำกับติดตำม 

4. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรแผนกลยุทธ์ 
 4.1 แนวทำงกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์  
  ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พ .ศ. 2566 – 
2570 จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนักฯ จะต้องมีกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรขับเคลื่อน กำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน โดยจะต้องมีกำรสื่อสำร
เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในหลักกำรสำระส ำคัญของ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงำนหลัก ค่ำเป้ำหมำย ให้แก่คณะผู้บริหำรทุกระดับรวมทั้ง บุคลำกรภำยในให้รับทรำบ เข้ำใจ มี
กำรน ำประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไว้ไปเป็นเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของส ำนัก ผ่ำนกระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและ
กำรจัดข้อตกลงผลงำนรำยบุคคล มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดรับกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในกำรติด ตำมผลกำรบริหำร
งบประมำณ ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน และจัดให้มีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลระบุตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ตำมแนวทำงกำรบริหำร
ยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง จัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินกำร แสวงหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรรับรู้ ลดปัญหำอันสืบเนื่องมำจำกควำมเปลี่ยนแปลงของ
เงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 
 
 4.2 แนวทำงกำรรำยงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 
  เพ่ือท ำให้กำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนของแผนกลยุทธ์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
พ.ศ. 2566 – 2570 สำมำรถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของกำรด ำเนินงำนและเป็นไปตำมหลักกำรของกำรบริหำรยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำองค์กำรให้มีสมรรถนะสูง มหำวิทยำลัย รำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีกำรก ำหนดกรอบกำรประเมินผลในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ในแนวใหม่ที่มี
ลักษณะเป็นกำรประเมินผลแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced  Scorecard โดย
ก ำหนดจัดให้มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรติดตำมประเมินผลให้อยู่ภำยใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจำรณำ 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภำพ มิติประสิทธิภำพ 
และกำรพัฒนำองค์กำร ดังแผนภำพต่อไปนี้ 
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          กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ โดยมีผู้บริหำรที่รับผิดชอบเป็นผู้วิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอและน ำมำปรับปรุง 
โดยใช้กระบวนกำร PDCA คือ  
          1. Plan (วำงแผน) มีแผนกำรติดตำมรำยวันทุกวัน รำยเดือน รำยไตรมำส ตำมแผนกำรด ำเนินงำน  
          2. Do (ปฏิบัติตำมแผน) หน่วยงำนรำยงำนผลและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนรำยงำนต่อหน่วยงำนกลำงทุกไตรมำสตำมแผน  
              3. Check (ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมแผน) หัวหน้ำหน่วยงำนด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นตำมที่รับผิดชอบ รำยงำนต่อหน่วยงำนกลำงกองนโยบำยและ
แผนและรวบรวมตัวชี้วัดที่ทุกงำนรำยงำนในภำพรวมของส ำนักวิทยบริกำร 
          4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) น ำผลที่ได้จำกขั้นตอนที่ 3. Check น ำคณะกรรมกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร พร้อมเทียบเคียง
ผลกำรด ำเนินงำนและเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ตำมแผนและผลระยะ 5 ปี เพ่ือช่วยในกำรก ำกับติดตำมกำรบรรลุแผนกลยุทธ์ และน ำมำประกอบกำรปรับปรุงวำงแผนกลยุทธ์ และ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร แผนกลยุทธ์ และนโยบำย
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สภำมหำวิทยำลัยพร้อมกับได้จัดท ำผลกำรด ำเนินงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ โดยแยกเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ หลังจำกนั้นได้น ำข้อเสนอแนะและน ำข้อเสนอแนะ
มำด ำเนินงำนในกำรทบทวนและจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรของส ำนักวิทยบริกำร 
          มีกำรก ำกับติดตำมทุกเดือนจำกทีมบริหำรในชุดของคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ และยังมีกำรประชุมภำยในหน่วยงำนในแต่ละหน่วยงำน เพ่ือให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรติดตำมผลและปรับแผนกำรด ำเนินงำน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้มีกำรมอบอ ำนำจในกำรบริหำรงำนให้แก่ รองผู้อ ำนวยกำร ในกำรปรับปรุงแผนกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์ และรำยงำนมำที่งำนงบประมำณและแผน รวมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำรทุกเดือน และทุกไตรมำส นอกจำกนี้ยังใช้กระบวนกำร
ประกันคุณภำพภำยในเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน และน ำผลในแต่ละกลุ่มเข้ำสู่กระบวนกำรจัดเก็บองค์ควำมรู้ต่อไป 
 

ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จ 
ในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำยุทธศำสตร์ตำมแผนกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 - 2570 ไปสู่กำรปฏิบัติ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ส ำนักจะต้องมีกำรพัฒนำกลไกและวำงเงื่อนไขที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิง
ปฏิบัติ และตระหนักถึงปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. กำรพัฒนำกลไกและเงื่อนไขท่ีจ ำเป็นต่อกำรผลักดันยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ 
     1.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพำะผู้บริหำร และคณะบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 
โดยควรมีกำรน ำเสนอสำระส ำคัญของแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2566-2570 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำร 
หัวหน้ำหน่วยงำนบุคลำกรส ำนัก รวมทั้งมหำวิทยำลัย ได้รับทรำบถึงจุดเน้นและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อจะได้มีกำรพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน 
     1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้และบรรยำกำศเชิงผลักดันจำกกลไกภำยใน อันได้แก่ คณะกรรมกำรประจ ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรบริหำร โดยจ ำเป็นต้องมีกำร
น ำเสนอ จัดกำรประชุมสัมมนำเพ่ือชี้แจงถึงทิศทำงและยุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน กำรจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยรอบ รวมทั้งกำรจัดให้มีกำรประชุมติดตำม
ผลกำรด ำเนินเป็นระยะเพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกันระหว่ำงของคณะผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยงำน บุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
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     1.3 กำรมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในกำรร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ควำมเคลื่อนไหวของกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพำะในส่วนของบุคลำกร
ระดับปฏิบัติ อำทิ คณะกรรมกำร  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศำสตร์ที่วำงไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 
     1.4 กำรก ำหนดให้หน่วยงำน ผู้บริหำรมีภำระควำมรับผิดชอบด้ำนกำรรำยงำนผลงำนต่อสำธำรณะ โดยต้องน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำ รำยง ำนผล สร้ำงกำรรับรู้ถึง
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชำคมภำยในมหำวิทยำลัยได้รับทรำบเป็นระยะ เพ่ือจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้น
ให้มีควำมพยำยำมในกำรผลักดัน ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลมำกยิ่งขึ้น โดยในกำรนี้ควรต้องจัดให้มีกำรน ำเสนอ เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำยที่มี
อยู่ในช่วงปัจจุบัน อำทิ จดหมำยข่ำว กำรประชุมติดตำม กำรเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ  
     1.5 กำรพัฒนำผู้น ำในกำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องสืบเนื่องจำกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สู่  กำรปฏิบัติเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ 
และเต็มใจในกำรที่จะผลักดันให้มีกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ ทั้งในส่วนของกำรพัฒนำระบบงำนและกำรปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีกำรปฏิบัติงำน  
     1.6 กำรร่วมมือกันกำรท ำงำนในรูปแบบเครือข่ำยร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจำกกระบวนกำรน ำ ยุทธศำสตร์รวมทั้งนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติ 
          1.7 กำรบริหำรกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์ ด้วยกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจใน  ทิศทำงยุทธศำสตร์ กำรด ำเนินงำนของแผนให้เป็นที่รับรู้
และเข้ำใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยผ่ำน กระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติกำร โดยให้มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์กำรด ำเนินกำรที่ได้มีกำร ก ำหนดไว้ โดยอำศัย
เครื่องมือหรือกลไกทำงกำรบริหำรหลำยๆประกำรควบคู่กันไป เช่น กำรจัดท ำแผนที่ ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนโครงกำร กำรจัดสรรงบประมำณ ตำมยุทธศำสตร์ กำรทบทวนจัด
โครงสร้ำงองค์กร รองรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน กำรวัดและประเมินผลส ำเร็จตำมแนวทำง  Balanced Scorecard และกำรจัดสรรรำงวัล
สิ่งจูงใจตำมผลงำน เป็นต้น 
           1.8 กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมกำรบริหำรส ำนักฯ  ต้องมีส่วน
ร่วมในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมแผนทุกปีงบประมำณ โดยจะมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ประจ ำทุกเดือน ทุกไตรมำส และประจ ำปี และน ำเสนอผลกำรปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ ตำมแผนกลยุทธ์ ให้คณะผู้บริหำรส ำนักฯ รับทรำบและให้ข้อเสนอแนะและน ำผลกำรประเมินดังกล่ำวมำพัฒนำ ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ต่อไป 
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ส่วนที่ 5 
ค ำอธิบำยและเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ 

 

ตัวชี้วัด ค ำอธิบำย 

วิสัยทัศน ์
ร้อยละจ ำนวนหลักสูตรที่เปิดโอกำสให้ชุมชน ปรำชญ์ชุมชน  
ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงำนในพ้ืนท่ี ได้มีโอกำสกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนในกำรสอน กำรบริหำร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียของสถำบันอุดมศึกษำ 
ในพื้นที่ ภูมิภำคที่สำมำรถน ำไปสูก่ำรพัฒนำสังคมและชุมชนใน
พื้นที่ ภูมิภำคต่อจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
 

- จ ำนวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงำนในพ้ืนท่ี มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ หมำยถึง หลักสูตรที่ชุมชน/ปรำชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต 
องค์กร/หน่วยงำนในพ้ืนท่ีได้มสี่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ ท้ังหลักสตูรในระดับปรญิญำ(Degree) (ที่รำยงำนในระบบ CHE QA Online) 
โดยมี MOU และมีกำรด ำเนินกำรร่วมกัน เช่น กำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน กำรสอน กำรบริหำร กำรจัดกิจกรรมร่วมกัน 
-  จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมดของมหำวิทยำลัย หมำยถึง หลักสตูรทั้งหมดทั้งหลักสตูรในระดับปริญญำ(Degree) (ที่รำยงำนในระบบ CHE 
QA Online) ไม่นบัรวมหลักสตูรระยะสั้น 
สูตร 
จ ำนวนหลักสตูรที่ชุมชน/ปรำชญ์ชมุชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร หน่วยงำนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ / จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด
ของสถำบัน * 100 
 

ร้อยละของจ ำนวนเงินทุนจำกภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำ
ชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีรวมถึงเงินที่มำจำกกำรบริจำคของ
ชุมชนในพื้นที่เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เหน็ว่ำสถำบันอุดมศึกษำไดมุ้่ง
จัดสรรทรัพยำกรให้เกิดประโยชนส์ูงสุดจำกแหล่งสนับสนุนดำ้น
งบประมำณเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี 
 

- จ ำนวนเงินจำกภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี หมำยถึง 
เงินทุน เงินบริจำค สิ่งของ (ตีค่ำตำมรำคำตลำด) จำกภำครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในพ้ืนท่ีชุมชนท้องถิ่นที่มีอำจำรย์ของ
มหำวิทยำลยัร่วมด ำเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ีนั้นอยู่พัฒนำชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี  
- จ ำนวนงบประมำณทั้งหมด หมำยถึง งบประมำณทีไ่ดร้ับจัดสรรในช่วงต้นปีงบประมำณ ไม่นับรวมงบลงทุน   
สูตร 
จ ำนวนเงินจำกภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ี /  
จ ำนวนงบประมำณทั้งหมด * 100 
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เป้ำประสงค์ 
2.5 จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคมสำมำรถแก้ไขปญัหำ
ของชุมชนและสังคมในพ้ืนท่ีต่อผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้
ด ำเนินกำรทั้งหมด 

- จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรรับใช้สังคม 
ตำมนิยำมประกำศของ กพอ. และ/หรือ กกอ. ของสถำบันอุดมศึกษำในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
 

2.6 ร้อยละอำจำรย์ที่ร่วมท ำวิจยักบัมหำวิทยำลยัทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศต่อจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 

- งำนวิจัยต้องเป็นงำนวิจัยท่ีผ่ำนมหำวิทยำลัยและมีกำรหักเงินสมทบเข้ำมหำวิทยำลัย  

3.3 ร้อยละจ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรหรือโครงกำรเพื่อ
พัฒนำเชิงพื้นที่ของสถำบันอุดมศึกษำในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
และเทคโนโลยี รวมถึงกำรอนรุักษ์และพัฒนำศลิปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญำของท้องถิ่น เพื่อแก้ไข ลดปญัหำและสร้ำงควำม 
เข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภำคต่อจ ำนวนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรทั้งหมด 
 

- จ ำนวนโครงกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรหรือโครงกำรที่ตอบสนองต่อ Area 
Based หมำยถึง รำยกำรโครงกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรหรือโครงกำรที่ 
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ในด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนภูมิศำสตร ์
และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถำบนัอุดมศึกษำในรอบปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำ 
- จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหมด หมำยถึง รำยกำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหมดของสถำบนัอุดมศึกษำที่รำยงำนในระบบ  
CHE QA Online ในรอบปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
สูตร 
จ ำนวนโครงกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรหรือโครงกำรที่ตอบสนองต่อ Area 
Based / จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรทั้งหมด * 100 

3.4 ร้อยละของโครงกำรหรือกิจกรรมโดยกำรมสี่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงำนใน พ้ืนท่ี สะท้อนกำรมสี่วนร่วมเพื่อ
แก้ไข/ลดปัญหำ/ส่งเสริมกำรเรยีนรู้ของชุมชน สังคมต่อจ ำนวน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรทั้งหมด 

สูตร 
จ ำนวนโครงกำรด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรหรือโครงกำรที่ตอบสนองต่อ Area 
Based / จ ำนวนโครงกำรบริกำรวชิำกำรทั้งหมด * 100 

3.5 จ ำนวนแนวปฏิบัติ/นวัตกรรมที่น ำไปใช้ในกำรพัฒนำ

มหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพื้นที่  

แนวปฏิบัติที่ใช้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงพื้นที่ (Area-based University) 

หมำยถึง แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมพระบรมรำโชบำยของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำหัวอยู่ โดยร่วมกันหำแนวทำงกำรขับเคลื่อนสังคม

เป็นมหำวิทยำลัยเพื่อชุมชนที่จะช่วยสร้ำงชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยต้องมุ่งพัฒนำใน 3 เรื่องส ำคัญ (1) ผลิตก ำลังคนซึ่งครอบคลุม

ทั้งกำรผลิตบัณฑิตคุณภำพ และกำรพัฒนำครูให้สอดรับกับศตวรรษที่ 21  (2) สร้ำงผู้ประกอบกำรท้องถิ่น หรือผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์  
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(3) กำรผนึกก ำลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ตำมนโยบำยของรัฐบำล ซึ่งจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) 

(Sustainable Development Goals) 

3.6 ร้อยละของจ ำนวนเงินรำยไดจ้ำกแหล่งเรยีนรู้ของกำรเป็น
มหำวิทยำลยัเชิงพื้นที่ ต่อจ ำนวนเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัย
ทั้งหมด 

สูตร 
จ ำนวนเงินรำยได้จำกแหล่งเรยีนรูข้องมหำวิทยำลัย / จ ำนวนเงินรำยได้ของมหำวิทยำลัยทั้งหมด * 100 

3.7 จ ำนวนเงินรำยได้ทีเ่กิดจำกกำรบริหำรจัดกำร

ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรำ้งสรรค์  

 

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ หมำยถึง  กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนกำรใช้องค์ควำมรู้ กำรศึกษำ กำรสร้ำงสรรค์งำน และกำรใช้ ทรัพย์สนิ
ทำงปัญญำที่เช่ือมโยงกับรำกฐำนวัฒนธรรม สังคม และเทคโนโลยหีรือนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อผลติสนิค้ำหรือบริกำรที่สร้ำงมูลคำ่ทำง
สังคมที่สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู้บริโภค 

3.8 ร้อยละของรำยวิชำที่นักศึกษำอำจำรย์และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถำนประกอบกำรในกำรออกแบบ
พัฒนำเพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีต่อจ ำนวนรำยวิชำที่
เปิดสอนทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 
 

สูตร 
จ ำนวนรำยวิชำที่นักศึกษำอำจำรยแ์ละผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ใช้ชุมชน ท้องถิ่น สถำนประกอบกำรในกำรออกแบบพัฒนำเพื่อสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงในพื้นที ่/ จ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมดในรอบปีกำรศึกษำ * 100 

โครงกำร 
1.1.1.3 ร้อยละของนักศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำที่ร่วมท ำวิจัยกับ

มหำวิทยำลยัทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศต่อจ ำนวนนักศึกษำ

ระดับบณัฑติศึกษำท้ังหมด 

สูตร 
จ ำนวนนักศึกษำระดบับัณฑติศึกษำที่ร่วมท ำวิจัยกับมหำวิทยำลยัทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ / จ ำนวนนักศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ
ทั้งหมด * 100 

1.1.2.2 ร้อยละของหลักสตูรที่มีศษิย์เก่ำจำกภำยนอก

มหำวิทยำลยั หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนำงำนกิจกรรมของ

หลักสตูรครบตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย (Alumni & Senior 

Citizen Engagement index) ตอ่จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมด  

- จ ำนวนหลักสูตรที่มีศิษยเ์ก่ำจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพัฒนำงำนกิจกรรมของหลักสูตรครบตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลยั หมำยถึง หลักสูตรทีม่ีกำรเชิญศิษย์เก่ำจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือผู้ทรงคณุวุฒิร่วมเป็นวิทยำกร ร่วมบรรยำย บริกำร
วิชำกำร หรือวิจัยร่วมกับหลักสูตร 
- จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด หมำยถงึ หลักสูตรทั้งหลักสตูรในระดับปรญิญำ (Degree) ที่รำยงำนในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตร
ประกำศนียบตัร 
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(Non-Degree) ทั้งหมดของมหำวิทยำลัยในรอบปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
สูตร 
จ ำนวนหลักสตูรที่มศีิษย์เก่ำจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย หรือผู้ทรงคณุวุฒิร่วมพัฒนำงำนกิจกรรมของหลักสตูรครบตำมพันธกิจของ
มหำวิทยำลยั / จ ำนวนหลักสูตรทัง้หมด * 100 
 

1.1.2.5 จ ำนวนหลักสูตรทีม่ีกำรจดักำรศึกษำเพื่อส่งเสริมพื้นท่ี

นวัตกรรม (Innovation Sandbox) 

พื้นที่นวัตกรรม (Innovation Sandbox) หมำยถึง พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำเพื่อทดลองวิธีกำรขยำยผลนวัตกรรม 

1.3.1.1 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำท่ีได้รับรำงวัล 
หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
 

จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ ผลงำนวิจัยทำงวิชำกำรของนักศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด 
หมำยถึง จ ำนวนผลงำนสรำ้งสรรค์ของนักศึกษำท่ีได้รับรำงวลั หรือผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำท่ีมีกำรเผยแพร่ หรือประกวดแล้ว
ได้รับรำงวัล ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 

1.3.1.2 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ ผลงำนวิจัยทำงวิชำกำรของ
นักศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพรร่ะดบัชำติ หรือนำนำชำติตำม
เกณฑ์ กพอ. ก ำหนด 
 

จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ ผลงำนวิจัยทำงวิชำกำรของนักศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด  

3.3.1.1 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีแบบ

บูรณำกำรตำมโมเดลกำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบ BCG Economy 

BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) คือ โมเดลเศรษฐกจิ
สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นแนวคิดกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอย่ำงยั่งยืนให้กับ 4 
อุตสำหกรรมเป้ำหมำย (S-curves) ได้แก่ อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำร อุตสำหกรรมพลังงำนและวัสดุ อุตสำหกรรมสุขภำพและ
กำรแพทย์ และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร โดยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเข้ำไปช่วยเพิ่มประสิทธิภำพให้กับ
ผู้ผลิตที่เป็นฐำนกำรผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบกำรที่ผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีมูลค่ำเพิ่มสูง
หรือนวัตกรรม 
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3.5.1.1 จ ำนวนเงินรำยได้ที่เกดิจำกกำรส่งเสริมใหม้หำวิทยำลัย

เป็นขั้วควำมเจริญเศรษฐกิจเชิงพืน้ท่ี วิจัย พัฒนำนวัตกรรม

บริกำรวิชำกำร เพื่อพัฒนำสินค้ำชุมชน 

กำรเป็นมหำวิทยำลัยเป็นขั้วควำมเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ เป็นกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรสร้ำงผลผลิตหรือกำรพัฒนำสินค้ำ/บริกำรที่
เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำร กำรสร้ำงตลำดรองรับผลผลิตที่เกิดจำกกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อรองรองสินค้ำชุมชน และส่งเสริมกำรขำย
สินค้ำ/บริกำร เพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน และมหำวิทยำลัย 

3.6.1.1 จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ/์นวัตกรรมที่เกิดจำกกำร

เรียนรูเ้ชิงปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) โดยใช้ชุมชนเป็น

ฐำนเพื่อสร้ำงกำรเปลีย่นแปลงร่วมกันในพ้ืนท่ี 

กระบวนกำรห้องปฏิบัติกำรทำงสังคม (Social Lab) คือกำรสร้ำงพื้นที่ พื้นที่กลำง พื้นที่ปลอดภัยเพื่อกำรทดลองปฏิบัติกำรร่วมกันของ
ผู้น ำ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือในหลำยกรณีอำจรวมผู้ที่มีควำมเห็นต่ำง คู่ขัดแย้ง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
ร่วมกันเรียนรู้ และเข้ำใจควำมเช่ือมโยงขององค์ประกอบต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ รวมถึงร่วมกันตระหนัก รับรู้ถึงควำมท้ำทำยต่ำง ๆ ที่มีอยู่
รอบตัว และร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์ ออกแบบ โดยพื้นท่ีที่สร้ำงขึ้นมำเป็นพื้นที่ที่เปิดให้ทุกฝ่ำยได้มีโอกำสเปิดใจ เปิดควำมคิด ร่วมเรียนรู้ 
รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้ได้ร่วมออกแบบ สร้ำงต้นแบบควำมร่วมมือ ทดลองท ำงำนร่วมกันในแนวรำบ เพื่อก่อให้เกิดแนวคิดและอำจ
รวมถึงนวัตกรรม เพื่อสร้ำงหรือรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ควำมท้ำทำย รวมถึงวิธีกำรท ำงำนร่วมกันแบบท่ีไม่เคยท ำมำก่อน โดยมีเป้ำหมำย
ร่วมที่ยิ่งใหญ่ เพื่อบรรลุเป้ำหมำยสูงสุดและสร้ำงต้นแบบ (Prototype) เพื่อทดลองเริ่มในวิธีท ำงำนร่วมกันแบบใหม่ สร้ำงวัฒนธรรมควำม
ร่วมมือ (Collaborative Culture) 

3.6.1.2 ร้อยละควำมส ำเร็จของโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำร

ด ำเนินงำนตำมรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ 
กำรด ำเนินงำนตำมรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม (University Social Engagement) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
1) ร่วมคิดร่วมท ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย (Mutual Benefits) 3) มีกำร
ให้ควำมรู้และเกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ (Measurable Social impact)  

4.2.1.1 ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรปรับปรุง พรบ. มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ 

ระดับที่ 1 ศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรใช้ พรบ.รำชภัฏในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อยกรำ่ง พรบ.
มหำวิทยำลยัรำชภฏั 
ระดับ 2 รับฟังควำมคดิเห็นจำกผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
ระดับ 3 กำรประชำพิจำรณ์ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จำกผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
ระดับ 4 น ำเสนอร่ำง พรบ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เสนอต่อกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ รัฐมนตรี 
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
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ระดับ 5 เสนอร่ำง พรบ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ต่อคณะรัฐมนตรี และเสนอคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจสอบ และเสนอต่อรัฐสภำพิจำรณำ 
น ำลงประกำศใช้ในรำชกิจจำนเุบกษำ 

4.2.1.2 ระดับควำมส ำเรจ็กำรปรบัปรุงแก้ไขข้อบังคับ  
กฎ ระเบยีบที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้ตอบสนองต่อกำรเป็น
มหำวิทยำลยัเพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

ระดับ 1 ศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรใช้ พรบ.รำชภัฏในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพื่อยกรำ่ง ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนใหต้อบสนองต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
ระดับ 2 รับฟังควำมคดิเห็นจำกผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย  
ระดับ 3 น ำเสนอร่ำงต่อ คณะอนกุรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยด้ำนกฎหมำย เพื่อพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบ 
ระดับ 4 น ำเสนอร่ำงต่อ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
ระดับ 5 มีกำรเผยแพร่ ข้อบังคับ กฎ ระเบยีบ ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัตงิำนให้ตอบสนองต่อกำรเป็นมหำวทิยำลัยเพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมต้องกำรส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
   กลยุทธ์  
  1.4 เสริมสร้ำงควำมรู้ และทักษะ soft skill ของนักศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  โครงกำรที่ 1.4.2 โครงกำรพัฒนำทักษะและทดสอบด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลและภำษำอังกฤษ 
   ตัวชี้วัดที่ 1.4.2.1 ร้อยละของนักศึกษำท่ีสอบผ่ำนทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล (IC3) ต่อจ ำนวนนักศึกษำชั้นปีที่ 3 ทั้งหมด 
  ทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล หมำยถึง ควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์ โดยมีเนื้อหำ เกี่ยวกับควำมรู้ทั่วไป กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับงำนเอกสำร กำรค ำนวณ กำร
น ำเสนอ และอินเทอร์เน็ต 
   Digital Literacy Certification (IC3) หมำยถึง เครื่องมือที่ตอบโจทย์กำรสร้ำงมำตรฐำนทำงด้ำนไอที ส ำหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล ที่ครอบคลุมทุกองค์ควำมรู้ด้ำน
เทคโนโลยี และมีมำตรฐำนที่สำมำรถตอบสนองกับควำมหลำกหลำยประกอบด้วย ด้ำนฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ด้ำนโปรแกรมส ำนักงำนส ำเร็จรูป และด้ำนเครือข่ำย กับอินเทอร์เน็ต
พ้ืนฐำน 
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 เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
X 100 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำรับกำรทดสอบ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  
  กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบนหลักธรรมำภิบำล และควำมเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ      ได้มำตรฐำนในระดับสำกล และตอบสนองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์   
  4.1 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ  
  โครงกำรที่ 4.1.3 โครงกำรปรับปรุงภำพลักษณ์และส่งเสริมกำรตลำด 
  ตัวชี้วัดที่ 4.1.3.1 ร้อยละของกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริงเพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงทรัพยำกรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมด 
 
   กลยุทธ์ 
  4.2 พัฒนำกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance) 
  โครงกำรที่ 4.2.2 โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำน 
  ตัวชี้วัดที่ 4.2.2.1 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด 
 
  กลยุทธ์ 
  4.3 ส่งเสริมกำรน ำระบบ Digital มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย  
  โครงกำรที่ 4.3.2 โครงกำรพัฒนำพื้นที่นวัตกรรม 
  ตัวชี้วัดที่ 4.3.2.1 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่ก ำหนด 

เกณฑ์กำรประเมิน 

จ ำนวนเงินงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง 
X 100 

จ ำนวนเงินงบประมำณท้ังหมดตำมแผนที่ก ำหนด 
 
  กลยุทธ์ 
  4.4 พัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหำวิทยำลัยสีเขียว 
  โครงกำรที่ 4.4.1 โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสีเขียว 
  ตัวชี้วัดที่ 4.4.1.1 ร้อยละควำมหนำแน่นกำรพัฒนำและรักษำพ้ืนที่สีเขียว  
 เกณฑ์กำรประเมินผล 

จ ำนวนพื้นที่สีเขียว 
X 100 

จ ำนวนพื้นที่ท้ังหมดของมหำวิทยำลัย 
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ภำคผนวก 
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1. ควำมเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบำย และแผนของรัฐบำล 

    ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
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     ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
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     ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้ำน

วิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อส่งเสริม

กำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำม

ต้องกำรส ำหรับคนทุกช่วงวัย 

 

พันธกิจที่ 1 พัฒนำพัฒนำกำร

บริกำร เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำ

ศักยภำพมนุษย์  

 

พันธกิจที่ 2 จัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศและด ำเนินกำรให้

สอดคล้องตำมหลักสูตรและ

ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 4 สร้ำงงำนพันธกจิสัมพันธ์ 

และเครือข่ำยควำมร่วมมือเพ่ือ

สนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

พันธกิจที่ 6 พัฒนำระบบกำรบริหำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี ตำมหลักธรร

มำภิบำล ระบบกำรบริหำรสู่ควำม

เป็นเลิศและมำตรฐำนห้องสมุด 

 

พันธกิจที่ 5  สืบสำนกำรเรียนรู้

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ

และกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 3 บริกำรทรัพยำกร

สำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมี

คุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ท้องถิ่น 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  

กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรบนหลัก

ธรรมำภิบำล และควำมเป็นดิจิทลั เพ่ือ

มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ ได้มำตรฐำนใน

ระดับสำกล และตอบสนองเป้ำหมำย

กำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
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ที่ปรึกษำ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์ ผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำ อัมพุช รองผู้อ ำนวยกำร 
อำจำรย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ   รองผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว  รองผู้อ ำนวยกำร 
นำงอำรีย์  ทิพรส   หัวหน้ำส ำนักงำน 
น.ส.พัทธนันท์  แสงปำก  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 

จัดท ำเลมโดย คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
โทร. 0 - 2529 – 1976 ต่อ 24  
 

 
 
ขอขอบคุณกำรสนับสนุนข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กองนโยบำยและแผน  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
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