
หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership) 
  

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership) 
ผู้น ำระดับสูงของส ำนักวิทยบริกำรฯ ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำส ำนักงำน

ผู้อ ำนวยกำร ท ำหน้ำที่พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์และนโยบำยซึ่งผู้น ำระดับสูง ได้
ด ำเนินกำรน ำองค์กรโดยผ่ำนระบบกำรน ำองค์กร ตำมภำพที ่1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.1 ระบบกำรน ำองค์กร 



 
 
 
 

1.1ก. วิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES) 
1.1ก(1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม (VISION and VALUES) 
 ผู้น ำระดับสูง จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
โดยค ำนึงถึงควำมมีส่วนร่วมของบุคลำกร ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีขั้นตอน คือ 1) รวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เช่น ข้อมูลสำรสนเทศส ำนักวิทยบริกำรฯ นโยบำย ผลกำรด ำ เนินงำนตำม
เป้ำประสงค์และโครงกำร ข้อคิดเห็นจำกผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักวิทยบริกำรฯ            2) ได้
ร่วมประชุมเพ่ือทบทวน 3) กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ Town Matrix เป็นกำรวิเครำะห์สถำนภำพ
ปัจจุบันของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือให้ผู้บริหำรเข้ำใจและทรำบถึงสถำนภำพของส ำนักวิทยบริกำรฯ 4) ก ำหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ คือ  “เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือมุ่งสู่
มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่ำงยั่งยืน เป็นศูนย์รวมควำมรู้ทำงวิชำกำร เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ และกำรพัฒนำท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในปี พ.ศ.2565” มุ่งมั่น สู่กำรเป็นศูนย์รวมควำมรู้ทำง
วิชำกำร และเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรโดยมีเป้ำหมำยเป็นล ำดับแรก ผู้บริหำรได้ด ำเนินกำรร่วมกับ
บุคคลำกรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบกับภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย และมีกำรก ำหนดสมรรถนะ
หลัก คือ SMART ประกอบด้วย S = Service Mind ใจรักบริกำร , M = Moralit               มีคุณธรรม , A = 
Accuracy ควำมถูกต้องแม่นย ำ , R = Resource ทรัพยำกร ,T = Technology เทคโนโลยี และค่ำนิยม “ใจรัก
บริการ มีคุณธรรม ความถูกต้องแม่นย า ศูนย์รวมทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 ระบบกำรน ำองค์กรมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) มีกำรก ำหนดทิศทำงและกำรสื่อสำรบุคลำกร 2) วำงแผนและ
ออกแบบระบบเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 3) กำรก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 4) กำรพัฒนำบุคลำกรและ
กำรสร้ำงแรงจูงใจ 5) กำรเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนำระบบงำน ตำมภำพ 1.1  
 ผู้น ำระดับสูง มีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม ดังนี้ ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงประชำสัมพันธ์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุก๊ บอร์ดประชำสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ เป็นต้น 
 

1.1ก(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Promoting Legal and 
ETHICAL BEHAVIOR) 

ผู้น ำระดับสูง มีกำรส่งเสริมกำรประพฤติปฏิบัติตำมกฎหมำยและอย่ำงมีจริยธรรม โดยปฏิบัติตำมข้อ
กฎหมำย นโยบำย แนวปฏิบัติ และจรรยำบรรณในวิชำชีพ ใช้หลักควำมถูกต้อง และกำรบริหำรงำนทุกระดับ
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำรประเมินผลด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใส ( ITA) และ มีกำรตรวจสอบจำก
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นประจ ำทุกปี  

ผู้น ำระดับสูง มีกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม เพ่ือให้เกิดกำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีจริยธรรม ปฏิบัติ เป็น
ตัวอย่ำงแก่บุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ เน้นกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม โดยกำรท ำงำนทุกด้ำนต้องผ่ำน
คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งขึ้นมำ ให้ทุกคณะกรรมกำรด ำเนินงำนปฏิบัติรำชกำรตำมนโยบำยของส ำนักวิทยบริกำรฯ อย่ำง



เคร่งครัด เมื่อมีปัญหำหรือค ำร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เหมำะสม สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไข
ปัญหำ เพ่ือควำมถูกต้องและควำมยุติธรรมแก่ทุกฝ่ำย  

ผู้น ำระดับสูง มีกำรก ำกับ ติดตำม และพบปะพูดคุยสอบถำมกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกส่วนงำน พร้อมทั้ง
มีกำรรำยงำนเป็นระยะ เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่เป็นกันเอง และสร้ำงควำมเชื่อม่ันในกำรให้ค ำปรึกษำ         
 

1.1ข. การสื่อสาร (Communication) 
ผู้น ำระดับสูง มีกำรน ำโมเดลระบบกำรน ำองค์กรมำใช้ในกำรสื่อสำร และสร้ำงควำมผูกพันในกำรท ำงำน 

เพ่ือให้แนวปฏิบัติกับบุคลำกรทุกกลุ่ม มีกำรสื่อสำร 2 ทำง เช่น สื่อสำรในกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรฯ และกำรประชุมแต่ละกลุ่มงำน และรับฟังข้อเสนอแนะ และน ำผลมำปรับปรุง
กำรด ำเนินงำนให้มีกำรพัฒนำงำนมำกยิ่งขึ้น มีวิธีกำรสื่อสำร ตำมตำรำงที ่1.1ข  
 

ตำรำงที ่1.1ข กำรสื่อสำร 
 

เร่ืองท่ีสื่อสาร 
ผู้ใช้บริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิธีการสื่อสาร ความถี่ 

Online Offline  
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยม 
- แผนปฏิบัตริำชกำร 
- นโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำ 
บุคลำกรและองค์กร 
- ประเด็นส ำคัญทีเ่กี่ยวกับกำร 
ปฏิบัติรำชกำรของภำพรวม 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน/ 
หัวหนำ้งำน 
 

ประชุมผำ่นโปรแกรม Zoom ประชุม  
 

M 

กรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ประชุมผำ่นโปรแกรม Zoom ประชุม  Q 
ก ลุ่ ม ง ำ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
คณะกรรมกำรโครงกำร 

ประชุม ประชุม M 
 

ผู้รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำย อีเมล/เฟซบุก๊/ไลน์  O 

- นโยบำยของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- ข้อมูลทั่วไป 
- กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
- กำรให้บริกำร 
- กิจกรรมของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- ปัญหำ ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ 

ผู้รับบริกำร หัวหนำ้งำน อีเมล/เว็บไซต์/ 
เฟซบุ๊ก/เอกสำร 
แนะน ำ/แจ้ง 
รำยละเอียดตำมช่องทำงต่ำง ๆ 
 

 D 
 

นักศึกษำ ปฐมนิเทศ ปฐมนิเทศ Y 
หน่วยงำน จดหมำย/อีเมล/ 

เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก 
 D 

 

หมำยเหตุ ควำมถี่ Y : ปีละครั้ง , Q : ไตรมำส, M : เดือนละครั้ง, D : รำยวัน 
 

ผู้น ำระดับสูง แสดงบทบำทโดยตรงในกำรจูงใจบุคลำกร เพ่ือให้มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดี มีกำรกระตุ้นให้
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมผูกพันในกำรท ำงำน เช่น ส่งเสริมกำรเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำ   ดูงำน 
ของบุคลำกร ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM)     กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกร 
และมีกำรมอบรำงวัล และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน มีกำรแต่งตั้งหัวหน้ำงำนและรองหัวหน้ำงำนในแต่ละกลุ่ม
งำน มีกำรน ำแนวคิดปรับสมดุลระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว (Work-Life Balance) และมีกำรสร้ำง
บรรยำกำศแบบเปิด เช่น มีกำรสอบถำมหรือพูดคุยได้ตลอดเวลำ  
 



1.1ค. พันธกิจและผลการด าเนินการขององค์กร (MISSION and Organizational PERFORMANCE) 
1.1ค.(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อความส าเร็จ (Creating an Environment for Success) 
 ผู้น ำระดับสูง ด ำเนินกำรสร้ำงสภำวะแวดล้อม เพ่ือท ำให้ประสบควำมส ำเร็จทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
  โดยผลักดันให้ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นองค์กรที่สร้ำงกำรเรียนรู้ โดยใช้ระบบและกลไกกำรน ำองค์กร ตำม
ภำพที่ 1.1 โดยเป็นผู้น ำมีกำรวำงแผนปฏิบัติรำชกำรทั้งระยะสั้น (1 ปี) และระยะกลำง (3 ปี) และด ำเนินกำร
เพ่ือให้ประสบควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรปฏิบัติงำน มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำกำรเป็นห้องสมุดสีเขียวและส ำนักงำนสีเขียว มีกำรตกแต่งพ้ืนที่ สถำนที่ท ำงำนให้
สบำยตำ มีบรรยำกำศที่ดี หรือจะเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้อบอุ่น ผ่อนคลำยกำรกระตุ้นให้
บุคลำกร มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันให้มำกขึ้น ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง หรือผู้ปฏิบัติงำนกับระดับผู้บริหำร 
รวมถึงผู้บริหำรใส่ใจสุขภำพของผู้ใต้บังคับบัญชำ ทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต ส่งเสริมให้บุคลำกรรู้จักช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน มีกำรประเมินบุคลำกรด้วยคุณภำพของผลงำน รวมถึงกำรสร้ำงทัศนคติกำรท ำงำนในแง่บวก เพรำะ
เชื่อว่ำคนท ำงำนทุกคน อยำกจะได้บรรยำกำศในกำรท ำงำนหรือสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี เพ่ือกำรท ำงำนที่
มีประสิทธิภำพ และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้สำมำรถทุ่มเทแรงกำย แรงใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงเต็มที่ เพ่ือให้
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 เสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมควำมผูกพันของบุคลำกร ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรจัดกิจกรรม 7ส  Big Cleaning Day รณรงค์และประชำสัมพันธ์
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวและเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียว ซึ่งได้รับผลกำรตรวจ
ประเมินระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง)  
 สร้ำงนวัตกรรม พัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำนสำรบรรณ นวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น บริกำรเชิงรุก ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
กำรยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง (Renew) กำรบริกำรค้นหำหนังสือเพ่ือกำรยืมผ่ำนช่องทำงไลน์ (book.aru.ac.th)  
 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งและกำรพัฒนำผู้น ำในอนำคตของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยมีกำร
ประเมินเขำ้สู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น กำรแต่งตั้งหัวหน้ำงำน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำผู้น ำในอนำคต  
 

1.1ค.(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง (Creating a Focus on Action) 
ผู้น ำระดับสูง ได้มีกำรมุ่งเน้นระบบกำรน ำองค์กร ให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงจริงจัง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ โดยค ำนึงถึงกลยุทธ์ บุคลำกร กระบวนงำน และสินทรัพย์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรตั้งควำมคำดหวังต่อผลกำรด ำเนินกำรโดยกำรน ำผลกำรประเมินควำม   พึง

พอใจและไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ำนวัตกรรมไปใช้เพ่ือปรับปรุง                   ผล
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งเน้นในเรื่องกำรให้บริกำร  

มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและ
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำเป็น
ประจ ำทุกเดือน ให้ทุกกลุ่มงำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กรณีที่พบปัญหำ/อุปสรรคของกำรด ำเนินงำน 



ผู้อ ำนวยกำรและผู้บริหำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ พิจำรณำแนวทำงในกำรแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน ส ำเร็จลุล่วงไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการตอบแทนสังคม (Governance and Societal Contributions) 
1.2ก. การก ากับดูแลขององค์กร (Organizational GOVERNANCE) 

1.2ก.(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE System) 
ผู้น ำระดับสูง มีกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำร โดยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนรองผู้อ ำนวยกำร 

และหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร โดยกำรแบ่งเป็น 3 ฝ่ำย 7 กลุ่มงำน ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย งำน
บริหำรงำนทั่วไป 2) ฝ่ายวิทยบริการ ประกอบด้วย งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศ งำนวิทยบริกำรวิชำกำร 3) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย งำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
งำนบริหำรระบบสำรสนเทศ งำนพัฒนำระบบและวิเครำะห์ข้อมูล ตำมตำรำงที่ 1.2ก(1) 
ตำรำงที่ 1.2 ก(1) กำรก ำกับดูแลองค์กรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

การก ากับดูแล วิธีการใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ด้านห้องสมุด 

 
1. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
ว่ำด้วยกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
ว่ำด้วยกำรจัดบริกำรและกำรจัดกำรรำยได้ในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ.2551 
3. ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศกึษำ 
พ.ศ.2544 
4. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เรื่อง มำตรกำร
กำรใช้ห้องประชุมต้นโมก พ.ศ. 2564 
5. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เรื่อง มำตรกำร
กำรใช้ห้องประชุมรวงผึ้ง (ช้ัน 4) พ.ศ. 2564 
6. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่องนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ส ำนัก
วิ ทยบริ ก ำรและ เทคโน โลยี สำรสน เทศ มหำวิ ทยำลั ยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 
7. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 
8. ประกำศสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์     
เรื่อง จรรยำบรรณบรรณำรักษ์ พ.ศ. 2552 

ทุกเดือน - ผู้อ ำนวยกำรและผู้บริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
- บุคลำกร 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 

1. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
ว่ำด้วยกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
ว่ำด้วยกำรจัดบริกำรและกำรจัดกำรรำยได้ในส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2551 
3. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ
2) พ.ศ. 2560 

ทุกเดือน - ผู้อ ำนวยกำรและผู้บริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
- บุคลำกร 



การก ากับดูแล วิธีการใช้ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำน
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
5. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ
ในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
6. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2564 
7. พระรำชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

ด้านการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการเงิน 1. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร

พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2561 
2. พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 - ผู้อ ำนวยกำรและผู้บริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
- บุคลำกร 

ด้านความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 

1. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 - ผู้อ ำนวยกำรและผู้บริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
- บุคลำกร 

 

1.2ก.(2) การประเมินผลการด าเนินการ (PERFORMANCE Evaluation) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรก ำกับผู้น ำระดับสูง โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมิน    กำร

บริหำรของผู้อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยฯ ได้รับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมกระบวนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรที่
ชัดเจน ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะผู้น ำระดับสูง น ำไปสู่กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ และมีกำรปรับปรุงระบบกำรน ำ
องค์กร ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตำมตำรำงท่ี1.2ก(2) 

 

ตำรำงที่ 1.2ก(2) กำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร 
 

ระดับ การประเมินผล การพัฒนา 
ผู้อ ำนวยกำร แบบติดตำม ตรวจสอบ และประเมินกำรบริหำรของ

ผู้อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยฯ 
ปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินกำรบริหำรของ
ผู้อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยฯ 

รองผู้อ ำนวยกำร ประเมินตำมภำระงำนที่ผู้อ ำนวยกำรมอบหมำยแต่
ละฝ่ำยงำน 

ปรับปรุงตำมข้อเสนอของผู้อ ำนวยกำร และ 
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินกำรบริหำรของ
ผู้อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยฯ 

หัวหน้ำงำน แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประเมินผลตำม 
OKRs ที่ได้รับมอบหมำย  

จัดท ำแผนพัฒนำตนเองและผลกำรพัฒนำงำน
ที่ได้รับมอบตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำร
ประเมิน 

หัวหน้ำกลุ่มงำน ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย สั งกัด
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

พัฒนำตำมแผนพัฒนำตนเอง 

 



มีกำรก ำหนดวิธีกำรในกำรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรจัดผลประโยชน์ตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงำน เช่น ล ำดับของผลกำรประเมินควำมดีควำมชอบ งบประมำณในกำรจัดท ำโครงกำรและงบประมำณใน
กำรพัฒนำตนเอง กำรเขำ้ร่วมอบรม และรวมไปถึงกำรปรับปรุงประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคล 

 

1.2ข.การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR) 
1.2ข.(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory, and 

Accreditation Compliance) 
 ผู้น ำระดับสูง ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้อง 1) พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ พ.ศ.2547 ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 2) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 3) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 4) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 5) พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 6) ประกำศ
ทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2544 และ7) พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

ผู้น ำระดับสูง ให้ควำมส ำคัญกับกำรประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรมของบุคลำกรโดยมีระบบในกำรก ำกับดูแล
และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่ำว โดยกำรยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำน      ส ำนักวิทย
บริกำรฯ บนพ้ืนฐำนควำมถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควำมมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในทุกพันธกิจ  

 

1.2ข.(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR) 
ผู้น ำระดับสูง มีวิธีกำรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำปฏิสัมพันธ์ทุกด้ำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

เป็นไปอย่ำงมี จริยธรรม โดยด ำเนินกำรดังนี้ 1) กำรสื่อสำรและสนับสนุนให้บุคลำกรปฏิบัติตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ และกำรประชุม/สัมมนำ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจถึงแนวปฏิบัติที่ ถูกต้อง เช่น 
กำรส ำรวจกำรรับรู้เรื่องจรรยำวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน 2) ผู้น ำระดับสูงสื่อสำรในเรื่องพฤติกรรม ที่มีจริยธรรมผ่ำน
กำรประชุมในระดับและวำระต่ำง ๆ เพ่ือเน้นย้ ำควำมส ำคัญของกำรยึดมั่นในจริยธรรมและ จรรยำบรรณ 3) มีกำร
สื่อสำรในเรื่องคู่มือจริยธรรมที่เกี่ยวข้องให้บุคลำกร ผู้รับบริกำร พันธมิตร ผู้ส่งมอบ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำน
ช่องทำงเว็บไซต์ 4) กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรซื้อโปรแกรมท่ีถูกลิขสิทธิ์ เพ่ือใช้ในองค์กรและกำรให้บริกำร  
 

1.2ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม (Societal Contributions) 
1.2ค(1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) 
ผู้น ำระดับสูง มีกำรด ำเนินกำรตำมพระบัญญัติรำชภัฏ พ.ศ.2547 มำตรำ 7 และพระบรมรำโชบำย รัชกำล

ที่ 10 ตำมพระรำชด ำริ “กำรศึกษำคือควำมมั่นคงของประเทศ” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำร
พัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินโครงกำร ตำมตำรำงท่ี 1.2ค(1) 

 
 
 
 
 



ตำรำง 1.2ค(1) โครงกำรที่สนับสนุนกำรสร้ำงควำมผำสุกของสังคม 
 

โครงการ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลต ำบล ✓ ✓ ✓ 
โครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยไดใ้ห้กับ
คนในชุมชนฐำนรำก 

- ✓ - 

โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น - ✓ - 
ห้องสมุดสี เขียว (Green Library)  และส ำนักงำนสี เขียว 
(Green Office) 

✓ - ✓ 

 

 ผู้น ำระดับสูง มีส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้กระบวนกำรท ำงำนในเชิงพ้ืนที่และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรแบบ
บูรณำกำร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น     โดยกำร
ให้ควำมส ำคัญส่งเสริมเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตในชุมชน 
 

1.2ค(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) 
 ผู้น ำระดับสูง ส่งเสริมกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลต ำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและ
จังหวัดอ่ำงทอง ในควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มีกำรก ำหนด          ค่ำ
เป้ำหมำยตัวชี้วัดร้อยละของต ำบลที่ได้รับกำรพัฒนำระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดอ่ำงทอง 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน 7 ด้ำน (ระดับต ำบล) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 209 ต ำบล และจังหวัดอ่ำงทอง 73 
ต ำบล รวมทั้งหมด 282 ต ำบล มีกำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน 7 ด้ำน (ระดับต ำบล) ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 
เก็บข้อมูล 88 ต ำบล ระยะที่ 2 เก็บข้อมูล 85 ต ำบล และระยะท่ี 3 เก็บข้อมูล 109 ต ำบล 
           ซึ่งจะสำมำรถน ำใช้เป็นฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นได้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งโดยมหำวิทยำลัย
เอง หรือหน่วยงำน องค์กรภำคีร่วมกันพัฒนำ น ำสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป       


