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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ จัดขึ้นโดยมีการทบทวนและจัดท ายุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 - 2569 และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากร ที่ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์เป้าหมาย โครงการ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จ เพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนหน่วยงานภายในให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการและแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบัติการ ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2566 จากคณะกรรมการบริหารส านัก  รายละเอียดในแผนปฏิบัติ
การฉบับนี้   ประกอบด้วยการเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ แผนที่ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ โครงการและกิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการก ากับติดตามประเมินผลเพ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ ส านักวิทยบริการมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการด้วยห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พ้ืนที่การเรียนรู้ แหล่งข้อมูลเพ่ือชุมชน ท้องถิ่น สร้ าง
เครือข่ายการให้บริการ รวมทั้งการเป็นห้องสมุดสีเขียวที่บุคลากรมีความสุขในการท างาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง บุคลากร และทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 มา ณ โอกาสนี้ หวังอย่างยิ่งว่าจะได้น าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปใช้ในการด าเนินงาน กิจกรรมและปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาในทุกพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา  วิไลลักษณ)์ 
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดของการพิจารณาสภาพแวดล้อมและขั้นตอนการวิเคราะห์ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมีแนวทางดังนี้ 
1.  วิเคราะห์องค์กร โดยใช้ SWOT Analysis เพ่ือตอบว่า “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  ให้คะแนนโดยจับเป็นคู่ ๆ ระหว่าง (S  คู่กับ  W)  และ (O  คู่กับ  T)  โดยมีคะแนนรวมคู่ละ 10 คะแนน  (S1 คู่กับ W1), (O1 คู่กับ T1) เป็นต้น   
      ตามตารางท่ี 3 
1.6  น าค่าคะแนนที่ได้มาก าหนดต าแหน่งในกราฟ เพ่ือค้นหาศักยภาพในการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรูปที่ 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 กลยุทธ์ที่ใชป้ระโยชน์จากโอกาส 

โดยอาศัยจุดแข็ง 
WO กลยุทธ์ทีน่ าเอาโอกาสที่มี 

ไปลบลา้งจุดอ่อน 
ภัยคุกคาม : T   
(Threat) 

ST กลยุทธ์ที่หลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรือ 
อุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง 

WT กลยุทธ์ทีล่ดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยง 
ภัยคุกคามหรืออุปสรรค 
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ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร  
 

ปัจจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(Weakness)  
1. คน (man) 1. มีจิตให้บริการ ให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานทดแทน 

กันได้ 
2. ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
3. บุคลากรมีความร่วมมือ และช่วยเหลือในการท างาน 
4. ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน 
5. สามารถเรียนเรียนรู้และผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆได้ 

1. ขาดทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
2. ขาดทักษะในการจัดท านวัตกรรม 
3. ขาดทักษะทางดา้นเทคโนโลยีใหม่เช่น Metaverse, การตัดต่อ

วีดีโอ/การท าสื่อประชาสัมพนัธ ์

2. เงิน (Money) 1. มีความคิดสร้างสรรค์ในการคดิรูปแบบบริการใหม่ๆเพื่อจัดหารายได้ 1. งบประมาณส าหรับการไปอบรมสัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย 
มีจ ากัด 

2. งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 

3. วัสดุ อุปกรณ์ 
(Material) 

1. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน 
2. มีทรัพยากรที่หลากหลาย ทันสมัยตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการที่

เสนอให้กับส านักวิทยาบริการ 
3. มีระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
4. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีมาตรฐาน 
5. มีพื้นที่การเรียนรู้  Learning space ที่ตอบสนองความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ 

1. ทรัพยากรมีสถานที่จัดเก็บหลายจุดท าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง 
ได้ยาก 

2. อุปกรณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการให้บริการมีน้อยเกินไป 
4. กล้องวงจรปิดบางจุดไม่เพียงพอ 
5. ขาดแคลนโสตทัศนู ป ูปกรณ์ 
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ปัจจัย 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(Weakness)  
4. วิธีการ (Method) 1. มีการบริการที่ตอบสนองผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในการยืมคืน

ทรัพยากรสารสนเทศ 
2. มีความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. มีการเก็บสถิติการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท างาน 
4. มีแผนปฏิบัติงานทั้งระยะยาว และระยะสั้น 
5. มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน 
6. เป็นหน่วยงานต้นแบบในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย 

สีเขียว 
7. มีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 
8. งานด้านบริการเป็นหัวใจส าคัญของส านักวิทยาบริการ ท าให้สามารถ

ด าเนินงานบริการได้อย่างต่อเนื่อง 
 

1. การสื่อสารในองค์กร รับทราบวัตถุประสงค์ของเป้าหมาย             
ที่แตกต่างกัน/ไม่ชัดเจน 

2. การบริการหลายอย่างยังขาดการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียด   
ท าให้ใช้ประโยชน์ในการบริการยังไม่เต็มที่และยังไม่ทั่วถึง  

3. มีบริการหลายอย่างที่ขาดการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียด 

ท าให้ผู้ใช้เข้าถึงยาก 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร 

ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

1. นโยบาย / การเมือง 
(Policy) 

1. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

2. รัฐบาลมอบนโยบายในการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ 
3. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนในการอ่าน 

1. พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและให้บริการอย่าง
ระมัดระวัง เช่น ลิขสิทธิ์ในการจัดท าทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

2. งบประมาณจากการจัดสรรลดลง 
3. การปรับลดโครงสร้างภายในมหาวิทยาลัย 

2. ภาวะเศรษฐกิจ 
(Economic) 

1.   ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ท าให้ต้องมีการพัฒนาศักยภาพก าลงัคนให้สามารถ 
     ท างานได้หลากหลายหน้าทีเ่พื่อประหยัดงบประมาณ 

 

3. สภาพสังคมความเชื่อ
วัฒนธรรม (Social) 

1. โควิด-19 ท าให้บุคลากรมีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านต่าง ๆ  
มากข้ึน 

2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป 

1. จ านวนนักศึกษาลดลงจากจ านวนนักเรียนในระบบลดลง 
2. พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. ความต้องการของผู้ใช้มีความหลากหลายไม่สิ้นสุด 
4. สถาณการณ์โควิด-19  ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมและ

โครงการต่าง ๆ ได้ และผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการน้อยลง 
4. เทคโนโลยี 
(Technology) 

1. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
เผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เนท  

2. ใช้  open source ประยุกต์ ใช้ ในการท างาน/ให้บริการ/พัฒนางาน  
(Canva) 

3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ส านักวิทยบริการสามารถพัฒนาสู่ 
Digital, Smart Library หรือ Virtual Library ได้ 

1. มีแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เนทที่สะดวกเข้าถึงง่าย เช่น Google 
2. มีแหล่งให้บริการในลักษณะเดียวกับส านักฯ เพิ่มมากข้ึน  
3. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคลากรตามไม่ทัน 
4. ผู้ใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษท าให้การเข้า

ใช้/เข้าถึงข้อมูลน้อยและยากต่อการเข้าใช้ VPN 
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ปัจจัย 
โอกาส 

(Opportunity)  
อุปสรรค 
(Threat) 

4. การจัดท าทรัพยากรสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

5. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทุกพื้นที่ไม่ต้องเดินทาง 

 
ตารางท่ี 3 ตารางคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  
 

ล าดับจุดแข็ง คะแนน ล าดับจุดอ่อน คะแนน 

S 1 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ 4.57 W 1 ทรัพยากรมีสถานที่จัดเก็บหลายจุดท าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง 
ได้ยาก 

4.50 

S 2 เป็นหน่วยงานต้นแบบในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย 
สีเขียว 

4.55 W 2 กล้องวงจรปิดบางจุดไม่เพยีงพอ 
4.50 

S 3 ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงานในทุก ๆ ด้าน 
 

4.50 W 3 ขาดทักษะทางดา้นเทคโนโลยีใหม่เช่น Metaverse, การตดัต่อ
วีดีโอ/การท าสื่อประชาสัมพนัธ์ 

4.23 

S 4 งานด้านบริการเปน็หัวใจส าคัญของส านักวิทยาบริการ ท าให้สามารถด าเนนิงาน
บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

4.50 W 4 งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 
4.23 

S 5 มีความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4.45 W 5 การบริการหลายอย่างยังขาดการประชาสัมพันธ์ในรายละเอียด 
ท าให้ใช้ประโยชน์ในการบริการยังไม่เต็มที่และยังไมท่ั่วถึง  

4.18 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 คะแนนเฉลี่ย 4.32 
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ล าดับโอกาส คะแนน ล าดับอุปสรรค คะแนน 

O 1 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเผยแพร่
ข่าวสารผ่านระบบอินเทอร์เนท  

4.73 T 1 จ านวนนักศึกษาลดลงจากจ านวนนักเรียนในระบบลดลง 
 

4.77 

O 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป 4.64 T 2 งบประมาณจากการจัดสรรลดลง 
 

4.68 

O 3 ใช้ open source ประยุกต์ใช้ในการท างาน/ให้บริการ/พัฒนางาน  (Canva) 4.59 T 3 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 4.36 
O 4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ส านักวิทยบริการสามารถพัฒนาสู่ Digital, 
Smart Library หรือ Virtual Library ได้ 
 

4.55 T 4 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและให้บริการ
อย่างระมัดระวัง เชน่ ลิขสทิธิ์ในการจัดท าทรัพยากรสารสนเทศให้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

4.27 

O 5 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 4.52 T 5 มีแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เนทที่สะดวกเข้าถึงง่าย  
เช่น Google 
 

4.27 

คะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนนเฉลี่ย 4.47 
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การจับคู่จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (TOWS Matrix) 
 

 
 

               ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
       ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง : S (Strength) 
S 1 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
S 2 เป็นหน่วยงานต้นแบบในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
S 3 ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนการด าเนินงานใน
ทุก ๆ ด้าน 
S 4 งานด้านบริการเป็นหัวใจส าคัญของส านักวิทยบริการ ท าให้
สามารถด าเนินงานบริการได้อย่างต่อเนื่อง 
S 5 มีความร่ วมมือกับ เครือข่ ายทั้ งภาย ในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

จุดอ่อน : W (Weakness) 
W 1 ทรัพยากรมีสถานที่จัดเก็บหลายจุดท าให้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงได้ยาก 
W 2 กล้องวงจรปิดบางจุดไม่เพียงพอ 
W 3 ขาดทักษะทางด้านเทคโนโลยีใหม่เช่น Metaverse, 
การตัดต่อวีดีโอ/การท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
W 4 งบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 
W 5 การบริการหลายอย่างยังขาดการประชาสัมพันธ์ใน
รายละเอียด ท าให้ใช้ประโยชน์ในการบริการยังไม่เต็มที่
และยังไม่ทั่วถึง  

โอกาส : O 
O 1 ความก้าวหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต  
O 2 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป 
O 3 ใช้ open source ประยุกต์ใช้ในการท างาน/
ให้บริการ/พัฒนางาน  (Canva) 
O 4 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้ส านักวิทย
บริการสามารถพัฒนาสู่ Digital, Smart Library 
หรือ Virtual Library ได้ 

กลยุทธ์ SO 
S1O1 พัฒนาสารสนเทศและสือ่ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ 
S1O4 พัฒนาห้องสมุดในรูปแบบ Digital, Smart, Virtual  
S5O3 ใช้ open source เพื่อสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 

 

กลยุทธ์ WO  
W1O5 สร้างการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ
ผู้ใช้บริการ 
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ภัยคุกคาม : T  (Threat) 
T 1 จ านวนนักศึกษาลดลงจากจ านวนนักเรียนใน
ระบบลดลง 
T 2 งบประมาณจากการจัดสรรลดลง 
T 3 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป 
T 4 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงานและให้บริการอย่างระมัดระวัง เชน่ 
ลิขสิทธิ์ในการจัดท าทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์
T 5 มีแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ตที่สะดวกเข้าถึง
ง่าย เช่น Google 
 

กลยุทธ์ ST 
S5T2,T4 แลกเปลี่ยนทรัพยากรแหล่งเรียนรู้กับเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
S5O1 สร้างเครือข่ายเพื่อหากลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มเติม 

กลยุทธ์ WT 
W1T3 จัดแหล่งการเก็บทรัพยากรให้เข้าถึงได้ง่ายทั้งใน
สถานที่ตั้งและผ่านระบบออนไลน์  
W3T5 อบรมเพื่อเพิ่มหรือสร้างทักษะใหม่ให้กับตนเอง
ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต  
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จากการวิเคราะห์พบว่า สถานการณ์ขององค์กรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยู่ในต าแหน่ง Cash cow ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นอุปสรรคและ

สภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งที่เอ้ือต่อการพัฒนา ซึ่งต้องรักษาความสามารถภายในไว้พร้อมที่จะก้าวต่อไปเมื่อโอกาสมาถึง ดังแสดงใน BCG Matrix 
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การคาดการณ์อนาคต (Foresight) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  ภาพประกอบ : สถาบันการมองอนาคต นวัตกรรม 
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การคาดการณ์อนาคต (Foresight) 
 
อนาคตที่เป็นไปไม่ได้ : Virtual Library 
อนาคตที่อาจเกิดข้ึนได้ : Digital Library 
อนาคตที่สามารถเกิดข้ึนได้ : Digital Library + ห้องสมุดไร้มนุษย์ 
อนาคตที่มีความเป็นไปได้ : Digital Library + Smart Library 
อนาคตจากการคาดการณ์ : Smart Library 
อนาคตที่พึงประสงค์ : Smart Library 
 
รูปแบบการบริการที่มุ่งสู่ Smart Library 
1.  การจัดนิทรรศการผ่าน Metaverse 
2.  การออกแบบระบบตรวจสอบสถานะของผู้ใช้บริการ 
3.  ระบบการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
4.  ระบบการจัดเก็ยวัสดุครุภัณฑ์ 
5.  การช าระเงินค่าบริการและค่าปรับผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
6.  บริการ Book Delivery โดยผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ในการขอใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการจัดส่งถึงที่ 
7.  มุมห้องสมุดส าหรับเด็ก 
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บทท่ี 1 
แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
แผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.1 วิสัยทัศน์ 
“ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการสู่ความเป็นเลิศ” 

1.2 พันธกิจ  
1. พัฒนาการบริการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและด าเนินการให้สอดคล้องตามหลักสูตรและท้องถิ่น 
3. บริการทรัพยากรสารสนเทศ และวิชาการอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท้องถิ่น 
4. สร้างงานพันธกิจสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
5. สืบสานการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ระบบการบริหาร 
    สู่ความเป็นเลิศและมาตรฐานห้องสมุด 

1.3 ค่านิยม 
I’m VALAYA 
I’mู:ูIntegratedู   การบูรณาการ/ผสมผสาน 
V : Visionary     เป็นผู้รอบรู้ 
A : Activeness    ท างานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ 
L : Like to learn    สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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A : Adaptive     ปรับตัวได้ดี พร้อมน าการเปลี่ยนแปลง 
Y : Yields     สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
A : Acceptance and Friendliness  เป็นที่ยอมรับในกัลยาณมิตร 

 
1.4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ Output Outcome Impact  
4. การบริหารงานท่ียดึหลักธรรมาภิบาล และการ
น าดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

แพลตฟอร์มทีส่่งเสริมการท างานตามพันธกิจ แพลตฟอร์มเป็นที่รู้จัก ได้รับการยอมรับ และเป็น
แหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัไดร้ับความเชื่อมั่น และการ
ยอมรับของหน่วยงาน ชุมชน สังคม ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
1.5 ตัวช้ีวัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน ผู้ก ากับติดตาม 
2566 2567 2568 2569 2570 

วัตถุประสงค ์4 การบริหารงานท่ียึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดจิิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.1 จ านวนแพลตฟอร์ม    
ที่ส่งเสรมิการท างานตาม  
พันธกิจ 
 

แพลตฟอร์ม
/ช้ิน 

1 1 2 2 3 ส านักวิทยบริการฯ ส านักวิทยบริการฯ อ.ไชย   มีหนองหว้า 
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      1.6 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ ผู้ด าเนินงาน ผู้จัดเก็บ ผู้ก ากับติดตาม KPI 
66 67 68 69 70 

เป้าประสงค์ที่ 4 การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล และการน าดิจิทัลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4.7 ร้อยละของจ านวนเงินรายไดท้ี่เกิดจากสร้าง 
Platform การจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ต่อจ านวน
เงินรายได้ทั้งหมด 

5 5 7 7 9 ร้อยละ ส านักวิทยบริการฯ ส านักวิทยบริการฯ อ.ไชย มีหนองหว้า 
รองอธิการบด ี

re 

 
     1.7 ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย  
  กลยุทธ์  

1.4 เสริมสร้างความรู้ และทักษะ soft kill ของนักศึกษาให้ตรงตรมความต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
  การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
  กลยุทธ์   

4.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  
4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
4.3 ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  
4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศสู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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บทที่ 2 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ 2566 

 
2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
     2.1. การจัดสรรงบประมาณ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ งบรายได้ งบแผ่นดิน รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพรูปการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 

5,000 - 5,000 0.50 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และ
ความเป็นดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และ
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

998,500 - 998,500 99.50 

รวม  1,003,500 - 1,003,500 100.00 
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     2.2 การจัดสรรงบประมาณตามกลยุทธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

กลยุทธ์ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพรูปการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1.4 เสริมสร้างความรู้และทักษะ Soft Skill ของนักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 5,000 5,000 100 
 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1   5,000 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
4.1 พัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  699,847 699,847 70.09 
4.2 พัฒนาการบริหารงานของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  266,653 266,653 26.71 
4.3 ส่งเสริมการน าระบบ Digital มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  10,000 10,000 1.00 
4.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์สู่ต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว  22,000 22,000 2.20 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4   998,500 100 
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     2.3 การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

โครงการ งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคุณภาพรูปการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 
1.4.2 โครงการพัฒนาทักษะและทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ  5,000 5,000 100 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1   5,000 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และตอบสนองเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.1.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

 3,500 3,500 0.35 

4.1.2 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  17,240 17,240 1.73 

4.1.3 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาด   669,107 669,107 67.01 
4.1.4 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  10,000 10,000 1.00 

4.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงาน 
4.2.5 โครงการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

 266,653 266,653 26.70 

4.3.2 โครงการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรม (จัดตั้งศูนย์ ICDL) 
4.3.3 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 10,000 10,000 1.00 

4.4.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  22,000 22,000 2.20 

รวมยุทธศาสตร์ที่ 4   998,500 100.00 
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บทที่ 3 
โครงการตามแผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 3.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคุณภาพรูปการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการส าหรับคนทุกช่วงวัย 
 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

1.4 เสริมสร้าง
ความรู้ และทักษะ 
soft skill ของ
นักศึกษาให้ตรงตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและ
เป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

1.4.2 โครงการ
พัฒนาทักษะและ
ทดสอบด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
และภาษาอังกฤษ 

1.4.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั 
(IC3) ต่อจ านวน
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
ทั้งหมด  

90 ร้อยละ ประชาสมัพันธ์การเข้าสอบ
ทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัล
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การ 
เข้าสอบทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (ICDL) ส าหรับ
นักศึกษา 
ช้ันปีท่ี 3 
 
  

ค่าวัสดตุ่าง ๆ   โปสเตอร์  
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
สติ๊กเกอร์ กระดาษสี  
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม     
ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
 

รวม 5,000 บาท 

อ.ดร. 
ประพรรธน์ 
พละชีวะ 

ผศ.ทักษณิา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 
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            3.2 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานในระดับสากล และ
ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

4.1 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลยัเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

4.1.1 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

4.1.1.2 ผลการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ 
(EdPEX) ไม่ต่ ากว่า 
200 คะแนน 

200 คะแนน จัดท าคู่มือการพัฒนาตนเอง
ตามแผนการพัฒนาตนเอง 
(Improvement Plan) ตาม
เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
กิจกรรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการตามเกณฑค์ุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx) 

ค่าตอบแทนวิทยากร   
3,500 บาท 
 
 
 
 

รวม 3,500 บาท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 

 
 

4.1.2 โครงการ
บริหารและพัฒนา
บุคลากรสู่
มหาวิทยาลยัแห่ง
ความสุข 

4.1.2.1 ค่า เฉลี่ย
ความผูกพันของ
บุคลากรที่มตี่อ
มหาวิทยาลยั 
ค่าเฉลี่ย  

มากกว่า 
4.00 

ค่าเฉลี่ย กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและทบทวน 
จัดท าแผนกลยุทธ์  
แผนปฏิบัติการ 

ค่าใช้สอย 13,640  บาท 
- อาหารว่าง 31คนx35บาท 

x4มื้อ = 4,340 บาท 
- อาหาร 31คนx150บาท  

x2มื้อ = 9,300 บาท 
ค่าค่าวิทยากร 600บาทx6 
ช่ัวโมง = 3,600 บาท 
 

รวม 17,240 บาท 

อ.ดร. 
ประพรรธน์  
พละชีวะ 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 
 

4.1.3 โครงการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์
และส่งเสรมิ
การตลาด  

4.1.3.1 ร้อยละของ
การใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อ
จัดซื้อจัดจ้าง
ทรัพยากรในการ
จัดการเรียนการ
สอน  

100 ร้อยละ 1.จัดหาหนังสือ/E-Book 
2.จัดหา/เผยแพร่งานวิจัย 
วิทยานิพนธ ์E-Thesis และ
ฐานข้อมูล  
3.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
(ARIT)    
4.จัดหาวารสาร สิ่งพิมพ์ต่อ 
เนื่อง วารสาร E-Magazine 
5.  ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าว
ออนไลน ์
6. Learning Space for Kids 
กิจกรรม  จัดหาทรัพยากร 
การเรยีนรู ้

1) จัดหาหนังสือ (ตัวเลม่)   
ค่าวัสดุ  140,000  บาท 
2) E-book,ebsco, se-ed
ค่าใช้สอย 135,000 บาท 
3) จัดหา/เผยแพร่งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์  E-Thesis  
และฐานข้อมลู  
ค่าวัสดุ 5,000 บาท 
4) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
(ARIT) ค่าวัสดุ 12,000บาท 
5) จัดหาวารสาร 
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร  
E-Magazine ฐานข้อมลู- 
กฤตภาคข่าวออนไลน์  
สมัครสมาชิกตัวเลม่ ฯลฯ  
ค่าใช้สอย 120,000 บาท 
 

รวม 412,000 บาท 
 

ผศ.ดร.
กรรณิกา 
อัมพุช 
 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 4.1.3 โครงการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์
และส่งเสรมิ
การตลาด 

4.1.3.2 ร้อยละของ
การใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อ
พัฒนาฐานข้อมูล
การเรยีนรู้   
 

100 ร้อยละ 1. บ ารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ALIST 
2.บ ารุงรักษา Book return  
/self check /ประตู RFID 
กิจกรรม  พัฒนาฐานข้อมูล
การเรยีนรู ้

1. บ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  
ค่าใช้สอย ก. 100,000 บาท 
2. บ ารุงรักษาประตู RFID / 
Book  Return/Self check 
ค่าใช้สอย 107,107 บาท 

รวม 207,107 บาท 

ผศ.ดร.
กรรณิกา 
อัมพุช 
 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 

  
 
 
 

4.1.3.3ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการ  
 

80 ร้อยละ  กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การสร้าง สรรค์กิจกรรมผ่าน 
Learning Space for Kids 

1. ค่าวิทยากร600x8ชม. 
x2คน=9,600 บาท 
2. อาหาร31x100=3,100.- 
-อาหารว่าง31x35x2มื้อ=  
2,170 รวม = 5,270 .- 
3. ค่าวัสดุ กระดาษ 
โปสเตอร์คละสี กระดาษA4 
กรรไร ดินสอ ยางลบ 
สีเทียน บอร์ดเกม ของเล่น
เสรมิพัฒนาการ ตุ๊กตา  
ไม้บล็อก ตัวต่อ จิ๊กซอว์  
= 35,130 บาท 

รวม 50,000 บาท 

อ.ดร. 
ประพรรธน์  
พละชีวะ 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 4.1.4 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพของ
มหาวิทยาลยั 
 

4.1.4.1จ านวน
นวัตกรรม หรือ 
เทคโนโลยีการ
บริหารจดัการที่
น ามาใช้ในการเพิ่ม
ความ สามารถให้กับ
บุคลากร จ านวน 1 
นวัตกรรม 

1 นวัตกรรม
/ชิ้นงาน 

สร้างนวัตกรรมภายใน
หน่วยงานเพื่อเพิ่มความ 
สามารถในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การสร้าง สรรค์
นวัตกรรมสู่การปฏิบัติงานท่ี
เป็นเลิศ 

-วัสดุ เช่น โปสเตอร์ กาว-
สองหน้า เชือก สติ๊กเกอร์
ตกแต่ง กระดาษสี ริบบิ้นผ้า 
ริบบิ้นตกแต่ง สายยาง ลวด 
ฯลฯ  ค่าวสัดุ = 3,600 บาท  
ค่าใช้สอย  
-อาหารว่าง 20 คน x 35 x 
2 มื้อ = 1,400 บาท 
 

รวม 5,000 บาท 
 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 

  4.1.4.2 จ านวน
ช้ินงานท่ีผลิตได้  3 
ช้ินงาน 
 
 
 
 
 

3 ช้ินงาน กิจกรรมที่ 2 DIY by ARIT : 
2023 

ค่าวัสดุ เช่น ด้ายและเข็ม 
เย็บผ้า ริบบิ้นผ้า  
ผ้าแคนวาสลายต่าง ๆ  
ค่าวัสดุ = 5,000 บาท 
 

รวม 5,000 บาท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

4.2 พัฒนาการ
บริหารงานของ
มหาวิทยาลยัตาม
หลักธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

4.2.2 โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหาร
ส านักงาน 
 
 

4.2.2.1ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด  
ร้อยละ 80 

80 ร้อยละ กจิกรรม การบริหาร
ส านักงาน (วัสดุส านักงาน 
วัสดุงานบ้านงานครัว  
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภณัฑ์ ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าจ้างเหมาบริการ  
งานประชา สัมพันธ์ เข้าเล่ม
คู่มือ รายงาน เอกสารและ
กิจกรรมของส านักฯลฯ) 
 

1. วัสดุส านักงาน ครภุัณฑ ์
วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า/ประปา 
วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุใน
การซ่อมบ ารุงต่าง ๆ ค่าถ่าย
เอกสาร เข้าเลม่คู่มือรายงาน 
ท าสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ค่าพวงมาลา  
พวงหรีด และงานตาม
ภารกิจของส านักฯ  
- ค่าวัสดุ  101,653  บาท  
- ค่าใช้สอย  60,000  บาท      
2. ค่าโทรศัพท์ ไปรษณีย์  
ค่าสาธารณูปโภค 5,000 
บาท 
3. ค่าบ ารุงรักษาลิฟต์   
ค่าใช้สอย 100,000 บาท 

รวม 266,653 บาท 
 

อ.ดร. 
ประพรรธน์  
พละชีวะ 
 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์
 

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 4.2.5 โครงการ
บริหารจดัการ
งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

4.2.5.1 มีรูปแบบ
การบริการที่
ก่อให้เกิดรายได้  
จ านวน 1 งาน 

1 งาน ด าเนินการส ารวจความ
ต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อ
น ามาปรับปรุงรูปแบบการ
ให้บริการของส านักฯ 
กิจกรรม ส ารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บริการเพื่อจัดท า
รูปแบบการบริการที่ก่อให้เกิด
รายได ้
 

 อ.ดร. 
ประพรรธน์  
พละชีวะ , 
ผศ.ดร.
กรรณิกา 
อัมพุช , 
ผศ.มณทิพย ์
จันทร์แก้ว 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 

4.3 ส่งเสริมการน า
ระบบ Digital มาใช้
ในการพัฒนาการ
บริหารจดัการของ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 

4.3.2 โครงการ
พัฒนาพ้ืนท่ี
นวัตกรรม 

4.3.2.1ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด  
ร้อยละ 80 

80 ร้อยละ จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์
สอบ ICDL 
กิจกรรม จัดตั้งและบริหาร
จัดการศูนยส์อบ ICDL 

ค่าวัสดสุ านักงาน กระดาษ 
หมึกพิมพ์ ถ่านนาฬิกา ปลั๊ก
สามตา สาย LAN  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ปริ้น
สติ๊กเกอรซ์ีนฟิวเจอร์บอร์ด 
รวม 10,000 บาท 
 
 

รวม 10,000 บาท 
 

อ.ดร. 
ประพรรธน์  
พละชีวะ 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 
 
 

4.3.3 โครงการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

4.3.3.1จ านวน
แพลตฟอร์มที่พัฒนา 
1 แพลตฟอร์ม 

1 แพลต 
ฟอร์ม 

กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและ
พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 ส านักวิทย 
บริการฯ 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 

  4.3.3.2ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ มากกว่า 
4.00 

> 4.00  กิจกรรมที่ 2  เผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์การใช้งาน
แพลตฟอร์มเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

 ส านักวิทย 
บริการฯ 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 

4.4 พัฒนา
มหาวิทยาลยั 
เชิงนิเวศสู่ต้นแบบ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 
 
 
 
 
 

4.4.1 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
สีเขียว 

4.4.1.1ร้อยละความ
หนา แน่นการ
พัฒนาและรักษา
พื้นทีส่ีเขียว 
ร้อยละ 65 

65 ร้อยละ เพิ่มพื้นท่ีภายนอกและภายใน
อาคารด้วยการปลูกต้นไม้ใน
กระถางเพื่อฟอกอากาศ 
กิจกรรมที่ 1 Green Library 
by ARIT : 2023 

1. ค่าวัสดุ ดินปลูกต้นไม้ ดิน
ปลูกแคคตสั  ปุ๋ยอนิทรีย์  
ปุ๋ยต้นไม้ต่าง ๆ 
2. กระถางปลูกต้นไม้ขนาด
ต่าง ๆ พร้อมถาดรอง 
3. พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ที่ปลูก
ภายในอาคาร และภายนอก
อาคาร เช่น ลิ้นมังกรแคระ 
แคคตัส ต้นฮานิอาย 
 

รวม 20,000 บาท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 
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กลยุทธ ์ โครงการ ตัวชี้วัด 
เป้า 

หมาย 
หน่วย
นับ 

แนวทางการด าเนินงาน/      
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 

งบประมาณ ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 
ผู้ก ากับ
ติดตาม 

 
 
 

 4.4.1.2ร้อยละการ
ลดลงของการใช้
พลังงาน/ทรัพยากร/ 
สาธารณูปโภค  ร้อย
ละ 5 

5 ร้อยละ กิจกรรมที่ 2  ก าหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากร 
และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของ
หน่วยงาน 

ค่าวัสดุ โปสเตอร์ ป้าย
ประชาสมัพันธ์ กระดาษสี
ต่าง ๆ กระดาษกาวสองหน้า 
พลาสติกเคลือบ และอื่น ๆ 
รวม 2,000 บาท 
 

รวม 2,000 บาท 

ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 

ผศ.ทักษิณา 
วิไลลักษณ ์

อ.ไชย 
มีหนองหว้า 

รวมงบประมาณทั้งหมด (งบรายได้) 1,003,500 บาท    
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บทที่ 4  
การก ากับติดตาม 

1. แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินการของแผน  
 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าเป็นอย่างยิ่ง             

ทีห่น่วยงานจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจในหลักการ สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมายให้แก่คณะผู้บริหาร ทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการน า
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การด าเนินงานที่ก าหนดไว้ไปเป็นเป้าหมายการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ ส านัก ผ่านกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และการจัดข้อตกลงผลงานรายบุคคล  มีการก าหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการติดตามผลการ
บริหารงบประมาณ ให้เอ้ืออ านวยต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน และจัดให้มีการก าหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง  มีการประชุมติดตามผลการด าเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหา   
อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการก าหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานในแนว
ใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลส าเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard 
โดยก าหนดจัดให้มีการก าหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติ
ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การ ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑BWMUU๒๖๑๐๒

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 
แผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 32 

 

 

 

 

 

 

3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ในการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือน ายุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักจะต้องมีการพัฒนากลไกและวางเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์
ที่ก าหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ และตระหนักถึงปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้ 

3.1 การพัฒนากลไกและเงื่อนไขท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
1. การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร และคณะบุคลากรที่

เกี่ยวข้อง โดยควรมีการน าเสนอสาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ 
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานบุคลากรส านัก รวมทั้งมหาวิทยาลัย ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือจะได้มีการพัฒนานโยบาย
และมาตรการที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน 
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2. การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหาร โดยจ าเป็นต้องมี
การน าเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการ
ประชุมติดตามผลการด าเนินเป็นระยะเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 

3. การมีเวที หรือเปิดพ้ืนที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ในส่วน
ของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพ่ือจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ 

4. การก าหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้านการรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องน าเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้าง
การรับรู้ถึงผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็นระยะ เพ่ือ
จะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ควรต้องจัดให้มีการน าเสนอ เผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  

3.2 ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
         1. การพัฒนาผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความ

มุ่งม่ัน ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชิน 
อันเป็นภารกิจที่ล้วนมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคลอันจ าเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการด าเนินงานเพ่ือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบและตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จ า เป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามแผน  

        2. การร่วมมือกันการท างานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการน ายุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็น
กระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงท าให้การขับเคลื่อนก ารด าเนินงาน ตามแผนต้อง
อาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการท างานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีซึ่งกัน
และกัน จึงจะท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการประสบผลส าเร็จ 
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           3. การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ด้วยการสื่อสาร สร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแผนให้
เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องท าให้หน่วยงาน บุคลากรที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การด าเนินการที่ได้มีการก าหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจั ดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัด
และประเมินผลส าเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น 

         4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานของทุกปี และน าเสนอผลการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับทราบแล ะให้ข้อเสนอแนะ
และน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีในคราวต่อไป 
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ภาคผนวก 
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1. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของรัฐบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเลขอ้างอิง ๑๙๐๑๑BWMUU๒๖๑๐๒

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 
แผนปฏิบัติการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน้า 39 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์   ผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช  รองผู้อ านวยการ 

อาจารย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ        รองผู้อ านวยการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว  รองผู้อ านวยการ 

นางอารีย์  ทิพรส   หัวหน้าส านักงาน 

น.ส.พัทธนันท์  แสงปาก  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
จัดท าเลมโดย คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทร. 0 - 2529 - 1976  ตอ 24  

 

ขอขอบคุณการสนับสนุนข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองนโยบายและแผน  

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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