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หมวด 2 กลยทุธ์ (Strategy) 
 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development) 
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS) 
 2.1ก.(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning PROCESS) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรทบทวนแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 และ
จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2565 โดยกำรมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมกำรจัดท ำแผน เพ่ือ
ระดมควำมคิดเห็น ตำมข้ันตอนต่อไปนี้ 1) ก ำหนดเป้ำหมำยและพันธกิจ 2) วิเครำะห์สภำพแวดล้อมและปัจจัย
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ (SWOT) และ Town Matrix  3) ก ำหนดแผนและกลยุทธ์ 4) น ำแผนและกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ 5) ควบคุมและประเมินผล และสำมำรถน ำไปปรับปรุงแผนงำนให้ดีขึ้นได้ในอนำคต ตั้งเป้ำหมำยที่ท้ำ
ทำยแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ตำมภำพที ่2.1ก(1)  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2.1ก(1) กระบวนการวำงแผนเชิงกลยุทธ์ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
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กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1ก(1) กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

1. แต่งตั้งคณะกรรมกำร 

จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 

2. ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อร่วมกันก ำหนด
ทิศทำง ทบทวน และวิเครำะห์ (SWOT) 

3. คณะกรรมกำรฯ น ำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำร 

4. งำนนโยบำยและแผนและงำนประกันคุณภำพ 
รวบรวมโครงกำร และจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติรำชกำร 

5. เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ

ส ำนักฯ 

ปรับปรุง
แก้ไข

เห็นชอบ
แก้ไข

ไม่เห็นชอบ
แก้ไข

9. ติดตำมและ
ประเมินผล 

8. ผู้รับผดิชอบโครงกำร  
น ำแผนไปปฏิบัต ิ

7. จัดประชุม/ชี้แจง/ถ่ำยทอดแผน 
น ำไปสู่กำรปฏิบัติ  

และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 

6. จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรฉบับสมบรูณ ์

10. จัดท ำรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำน ตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร 

สิ้นสุด 
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 2.1ก.(2) นวัตกรรม (INNOVATION)  
 จำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและปัจจัย (SWOT) พบว่ำกำรเกิดสภำวกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) เป็นโอกำสส ำคัญที่ท ำให้ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้สร้ำงนวัตกรรม
กำรบริกำรรูปแบบ e-service ระบบบริกำรค้นหำเพ่ือกำรยืม (https://book.aru.ac.th) บริกำรห้องสมุด
อัตโนมัติ Matrix Library  มีกำรให้บริกำรผ่ำน 2 ช่องทำง ได้แก่ 1) บริกำร Mobile Application Matrix Library  
และ2) บริกำร ARIT Line Bot  บริกำรผ่ำน Web based Application กำรเรียนกำรสอน กำรประชุมในรูปแบบ
ออนไลน์ ระบบจัดกำรส ำนักงำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ระบบฐำนข้อมูล
ต ำบล เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
        

 2.1ก(3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ      
ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนย่อยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งศำสตร์ ฉบับที่ 12 ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มหำวิทยำลัย ควำมต้องกำร
และควำมคำดหวัง โดยกำรวิเครำะห์ SWOT ปัจจัยภำยใน ปัจจัยภำยนอก รวมทั้งปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสภำพแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมตำรำงที่ 2.1ก(3)  เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นแผนปฏิบัติรำชกำร 
ระยะ 3 ปี กลยุทธ์ เป้ำหมำย ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย โครงกำร/กิจกรรม และน ำเสนอแผนต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ เพื่อขอควำมเห็นชอบและอนุมัติใช้แผนปฏิบัติกำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรเผยแพร่แผนปฏิบัติ
รำชกำรใหบุ้คลำกรได้รับทรำบและเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  
 

ตำรำงที่ 2.1ก(3) ปัจจัยภำยนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร 
 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร 
SWOT ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (เร่ือง) 
จุดแข็ง (Strengths : S) 1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 

2. แผนแม่บทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำต ิ
3. แผนย่อยแผนแมบ่ทภำยใตยุ้ทธศำสตร์ชำติ  
4. แผนปฏิรูปประเทศ  
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งศำสตร์ ฉบับท่ี 12  
6. ยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัยรำชภฏัเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
7. แผนปฏิบัตริำชกำร ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มหำวิทยำลัย 
 

จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
โอกำส (Opportunities : O) 
ภัยคุกคำม (Threats : T) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://book.aru.ac.th/
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  2.1ก(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบงำนและกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญผ่ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
บูรณำกำรด้ำนห้องสมุดและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ตรงตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำมตำรำงที ่2.1ก(4)    

ตำรำงที่ 2.1ก(4) กระบวนกำรจัดท ำกลยุทธ์ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ระบบงาน กระบวนการหลัก 
ระบบงานสนับสนนุ  

(ด าเนินการเอง) 
ระบบงานสนับสนนุ  

(จ้างเหมา) 
ด้ำนห้องสมุด 1. กระบวนกำรจัดหำและ

พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2 .  ก ร ะบวนกำ รบริ ก ำ ร
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. กระบวนกำรวิทยบริกำร
วิชำกำร 

1. ระบบบริกำรค้นหำตัวเล่มหนังสือเพื่อ
กำรยืม  (https://book.aru.ac.th) 
2. กำรยืมคืนหนังสือผ่ำนแอปพลิเคชัน 
3. ฐำนข้อมูลพัฒนำโดยส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอน 
1. ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix  
2. ฐำนข้อมูล ThaiLis 
3. ฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1. กระบวนกำรบริหำรระบบ
สำรสนเทศ 
2 .  ก ร ะบวนกำ รบริ ก ำ ร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. กระบวนพัฒนำระบบและ
วิเครำะห์ข้อมูล 

1. ฐำนข้อมูลเอกสำรวิชำกำร 
2. ฐำนข้อมูลวิจัยอำจำรย์ 
3. ฐำนข้อมูลวิทยำนิพนธ์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
4. ฐำนข้อมูลวำรสำร 
5. ฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
6. ฐำนข้อมูลกองทุนหมู่บ้ำน 
7. ฐำนข้อมูลต ำบล 
8. ฐำนข้อมูลศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
9. ระบบงำนวัสดุของส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
10 .  ร ะบบบริ ห ำรจั ดกำร เ ว็ บ ไซต์  
หน่วยงำนภำยในและมหำวิทยำลัย 
 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
1. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU 
Digital Workflow) 
2. ระบบฐำนข้อมูลต ำบล (Big Data) 
3 .  ร ะบบควบคุ มอ ำคำ รอั จ ฉริ ย ะด้ วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
5. ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
6.ระบบยืนยันตัวบุคคล (Authentication) 
7. ฐำนข้อมูลพัฒนำโดยส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
8. ระบบงบประมำณและกำรคลัง 3D 
9. ระบบรักษำควำมปลอดภัยทำงเครือข่ำย 
(Firewall) 
10. ระบบกำรจัด เก็บข้อมู ลจรำจรทำง
คอมพิวเตอร์ (Log File) 
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2.1ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES) 
 2.1ข(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)  
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ ในแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 -2565 ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ       
12 ตัวชี้วัด และได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จที่ชัดเจน ระยะ 3 ปี โดยมีค่ำเป้ำหมำยในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ตำมตำรำงท่ี 2.1ข(1) 
 

ตำรำงที ่2.1ข(1) ค่ำเป้ำหมำยผลกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 

วัตถุประสงค์/เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ข้อก าหนดและแผนปฏิบัติ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) ผล 

การด าเนินงาน 2563 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
เป้าหมาย 
1. มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่ทันสมัย 
สอดรับกำรเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
2. สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำ  กำรวิจัยและนวัตกรรม 
 
 

OKR1  จ ำ น ว น ท รั พ ย ำ ก ร ส ำ ร ส น เ ท ศ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่ำ 500 รำยกำร/
ช่ือเรื่อง) 

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
3. แผนย่อยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
4. แผนปฏิรูปประเทศ  
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งศำสตร์ 
ฉบับท่ี 12  
6. ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
7. แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี   พ.ศ.2563-
2565 มหำวิทยำลัย 

ช่ือเรื่อง 200 300 500 1,156 

OKR2 มีกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 

เรื่อง 1 2 2 2 

OKR3 จ ำนวนหนังสือมีชีวิต เรื่อง 5 5 5 5 
OKR4 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ
ห้องสมุด (ห้องสมุดมนุษย์) 

เครือข่ำย 1 1 1 1 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างย่ังยืน 
เป่าหมาย 
1. กำรยกระดับกำรพัฒนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในระดับที่สูงขึ้น ตำม
เกณฑ์วุฒิภำวะรัฐบำลดิจิทัล (Digital 
Government Maturity) 

OKR1 ระดับควำมพร้อมและวุฒิภำวะในกำร
พัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล   
(Digital government maturity domain and 
area : MDA)  

1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ป ี
2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
3. แผนย่อยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
4. แผนปฏิรูปประเทศ  
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งศำสตร์ 
ฉบับท่ี 12  

ระดับ 
6/6 

E 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government 

Smart 
Government 

6/6 

OKR2 ร้อยละของนักศึกษำช้ันปีสุดท้ำย (ในปีที่
ป ร ะ เ มิ น )  ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ

ร้อยละ - 50 60 87.08 
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วัตถุประสงค์/เชิงกลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ข้อก าหนดและแผนปฏิบัติ หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) ผล 

การด าเนินงาน 2563 2564 2565 
พระนครศรีอยุธยำ ที่เข้ำทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้ำนดิจิทัล 

6. ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
7. แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี   พ.ศ.2563-
2565 มหำวิทยำลัย 

OKR3 มีแอปพลิเคชันระบบบริหำรกำรศึกษำ ระบบ - - 1 N/A 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service) 
เป้าหมาย 
1. พัฒนำรู ปแบบกำร ให้ บริ ก ำ ร
ออนไลน์ e-Service 
2. พัฒนำระบบและกำรให้บริกำร 
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและยกระดับ
รำยได้ของชุมชนในพื้นที่บริกำร 
 

OKR1 มีกำรบริกำรในรูปแบบ e-Service  1. แผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
2. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
3. แผนย่อยแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
4. แผนปฏิรูปประเทศ  
5. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งศำสตร์ 
ฉบับท่ี 12  
6. ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
7. แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี   พ.ศ.2563-
2565 มหำวิทยำลัย 

รูปแบบ - 1 2 3 
OKR2 ร้อยละของต ำบลที่ได้รับกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัด
อ่ำงทอง 

ร้อยละ 31 30 39 39 

OKR3 จ ำนวนครัวเรือนที่ ให้ควำมรู้และร่วม
พัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้  
(โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย) 

ครัวเรือน 15 20 20 23 

OKR4 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ระดับ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำก 

 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ พิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ และพัฒนำในรอบถัดไป  



7 
 

 2.1ข(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ( STRATEGIC OBJECTIVE Considerations) 
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์จำกกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลกำรด ำเนินงำนจำกปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงตัวชี้วัดและคู่เทียบปีที่ผ่ำน
มำ นโยบำยมหำวิทยำลัย สมรรถนะหลัก พันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมตำรำงที ่2.1ข(1) 
 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
 2.2ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development 
and DEPLOYMENT) 
 2.2ก.(1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLANS) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ ได้แก่ แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี แผนบริหำรควำมเสี่ยง แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน แผน Smart University แผนกำรบริหำรและพัฒนำ
บุคลำกร 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ตำมภำพที่ 2.2ก(1) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และมีกำรจัดท ำแผนใช้จ่ ำยงบประมำณในรูปแบบโครงกำร โดยมีผู้บริหำรและ
บุคลำกร มีกำรรับฟังควำมคำดหวังและควำมต้องกำร ของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำรมีส่วนร่วมใน
กำรหำแนวทำง ระดมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ปัญหำ อุปสรรค ควำมท้ำทำยและ
ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยมีกำรระบุโครงกำร กิจกรรม งบประมำณ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
 

 2.2ก(2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ (ACTION PLAN Implementation) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ได้มีกำรถ่ำยทอดค่ำเป้ำหมำยระดับสู่ระดับบุคคล ตำม
ภำพที่ 2.2ก(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2ก(2) กำรถ่ำยทอดเป้ำหมำยระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 
 
 

มหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการฯ ระดับบุคคล 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ  
ระยะ 20 ปี 

 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
ระยะ 3 ป ี

แผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี 

ก ำหนดเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำ 

ก ำหนดตัวชี้วัด 
เป้ำประสงค ์

ก ำหนด
กิจกรรม/ตวัชี้วัด 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
ระยะ 3 ป ี

แผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปี 

ก ำหนด
เป้ำประสงค์ให้

สอดคล้องกับแผน
มหำวิทยำลัย 

แต่งต้ัง
คณะกรรมกำร

กิจกรรม/ตัวชี้วัด/
งบประมำณ/
ระยะเวลำ

OKRs 

- บุคลำกรก ำหนด 
แบบมอบหมำยงำน
ปมส.  

* คณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยเดือน 
* คณะกรรมกำรงบประมำณและกำรเงิน 

* รำยงำน รอบ 6 เดือน/12เดือน คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 
* รำยงำน รอบ 6 เดือน/12เดือน คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
* ด ำเนินงำนตำมแบบมอบหมำยภำระงำน ปมส. รอบ 1 และ รอบ 2 



8 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ถ่ำยทอดพันธกิจ วิสัยทัศน์ OP.1ก.(2)  ค่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนและ
โครงกำรหลัก/กิจกรรม ที่มีกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น โดยกำรจัดประชุมเพ่ือตกลงค่ำเป้ำหมำยระหว่ำง
บุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ เมื่อได้ท ำกำรตกลงค่ำเป้ำหมำยเรียบร้อยแล้ว ส ำนักวิทยบริกำรฯ จะต้องจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร ตำมโครงสร้ำง OP2.1ก(1) โดยต้องระบุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ เป้ำหมำย โครงกำร 
กิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ระบุผู้รับผิดชอบ แล้วเสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ     
ให้ควำมเห็นชอบ  

 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.2565 ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้วำงกรอบ
กำรก ำหนดกลยุทธ์บนหลักกำรที่จะพัฒนำองค์กร ก ำหนดไว้ 3 กลยุทธ์ 5 เป้ำหมำย 12 ตัวชี้วัด 8 โครงกำร         
มีกรอบงบประมำณรำยจ่ำยโดยประมำณกำรในทุกประเด็นกลยุทธ์รวมทั้งสิ้น 11,466,900 บำท ประกอบด้วย 
รำยจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน 8,348,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.75 และงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ 
3,118,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 82.80 
 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทั้งสิ้น 10,575,856.99 บำท คิดเป็นร้อยละ 92.23  ประกอบด้วย 
รำยจ่ำยงบประมำณแผ่นดิน 7,994,247.06  บาท คิดเป็นร้อยละ 95.75 และงบประมำณรำยจ่ำยเงินรำยได้ 
2,581,609.33  บำท คิดเป็นร้อยละ 82.80 
 

 2.2ก(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนกำรเงินและด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ งบประมำณแผ่นดินและ
งบเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 เพ่ือสนับสนุนตำมพันธกิจให้ครอบคลุมกลยุทธ์ 3 ด้ำน คือ กลยุทธ์  
ที่ 1 พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่ำง
ยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีคุณภำพสูง (High 
Quality Service) ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรเร่งรัด
งบประมำณ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือควบคุมแผนปฏิบัติรำชกำร ให้ผลประสบ
ผลส ำเร็จและบรรลุตำมพันธกิจ 
 

 2.2ก(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)  
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจหลัก             
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 7 คน ด้ำนห้องสมุด 20 คน เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
อีกทั้งยังมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี และแผนระยะสั้น แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เพ่ือให้          
แผนบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ จึงมีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ.2566-2569 มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 2) เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพบุคลำกรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 3) เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิตในกำรท ำงำนของบุคลำกร  
 ด้ำนขีดควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นในอนำคต ของบุคลำกร โดยกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้
มีขีดควำมสำมำรถท ำให้บุคลำกรได้เพ่ิมทักษะในกำรท ำงำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่โลกอนำคต  
 



9 
 

 2.2ก.(5) ตัววัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดตัวชี้วัดที่ส ำคัญที่ใช้ติดตำมควำมส ำเร็จและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน
โดยกำรจัดแผนปฏิบัติรำชกำร 3 กลยุทธ์ จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด โดยมีกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ดังนี้ 
 - คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำร ตัวแทนคณำจำรย์
จำกคณะต่ำงๆ และบุคลำกรภำยใน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 - คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนประกันคุณภำพ สวท. เป็นประจ ำทุกเดือน 
 มีกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด เพ่ือประเมินควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติรำชกำร และน ำ
ผลที่ได้ไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตำมตำรำงท่ี 2.2ก(5) 
 

ตำรำงที่ 2.2ก(5) ตำรำงแสดงตัวชี้วัดและกำรวัดผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
OKR1 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่ำ 500 รำยกำร/ชื่อเรื่อง) 

ชื่อเรื่อง 
200 490 300 546 500 1,156 

OKR2 มีกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตำม
เกณฑ์มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 

เรื่อง 1 1 2 2 2 2 

OKR3 จ ำนวนหนังสือมีชีวิต เรื่อง 5 5 5 5 5 5 
OKR4 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำ
ห้องสมุด (ห้องสมุดมนุษย์) 

เครือข่ำย 
1 1 1 1 1 1 

OKR5 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกร
สำรสนเทศ (ร้อยละ 81.4) 

ระดับ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำก 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ Smart University อย่างยั่งยืน 
OKR1 ระดับควำมพร้อมและวุฒิภำวะในกำรพัฒนำ
ไปสู่รัฐบำลดิจิทัล   
(Digital government maturity domain and area: MDA)  

ระดับ 
6/6 

E 
Government 

E 
Government 

Connected 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government 

6/6 

OKR2 ร้อยละของนักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย (ในปีท่ี
ป ร ะ เ มิ น )  ข อ ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยำ ท่ีเข้ำทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้ำนดิจิทัล 

ร้อยละ - - 50 71.62 60 87.08 

OKR3 มีแอปพลิเคชันระบบบริหำรกำรศึกษำ 
หมำยเหตุ : อยู่ระหว่ำงรอด ำเนินกำร MOU กับ
ธนำคำรกรุงไทย 

ระบบ - - - - 1 N/A 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service) 
OKR1 มีกำรบริกำรในรูปแบบ e-Service  รูปแบบ - - 1 1 2 3 
OKR2 ร้อยละของต ำบลท่ีได้รับกำรพัฒนำระบบ
ข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัด
อ่ำงทอง 

ร้อยละ 31 31 30 30 39 39 
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

OKR3 จ ำนวนครัวเรือนท่ีให้ควำมรู้และร่วมพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้  
(โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย) 

ครัวเรือน 15 15 20 20 20 23 

OKR4 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(ร้อยละ 79.60) 

ระดับ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด ปำนกลำง 

เกณฑ์การประเมิน  
น้อยกว่ำ 70 น้อยที่สุด 70-74   น้อย    75-79     ปำนกลำง 80-84    มำก  85-100    มำกที่สุด 
  

 2.2ก(6) การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (PERFORMANCE PROJECTIONS) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนระยะยำว แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 
และแผนระยะสั้น แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 3 กลยุทธ์ 12 ตัวชี้วัด  มีกำรถ่ำยทอดแผนสู่กำรปฏิบัติ โดยกำร
มอบหมำยงำนและประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มีกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละปี และเก็บสถิติอย่ำงน้อย 3 ปี เพ่ือเป็น Base line ใช้ทบทวนค่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติรำชกำร 
ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ในปีถัดไป ตำมตำรำงที ่2.2ก(5) 
 

2.2ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification) 
 กรณีที่มีสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เหตุจ ำเป็นหรือปัจจัยที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมแผน และมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร     
ตำมภำพที่ 2.2ข 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

     ภาพที่ 2.2ข ขั้นตอนกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 

 

* ตรวจสอบและให้ค ำปรึกษำ 
* จัดท ำเรื่องอนุมัติปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติรำชกำร เสนอ  
   ผู้บริหำรระดับส ำนักวิทยบริกำรฯ และระดับมหำวิทยำลัย  
* ผู้บริหำรส ำนักวิทยบริกำรฯ พิจำรณำอนุญำติ 
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักวิทยบริการฯ 

* เสนอมหำวิทยำลัย      
(รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์
และแผนงำนพิจำรณำอนุมัติ) 
* กองนโยบำยและแผน 
ตรวจสอบและแสดงควำมคิดเห็น 
* หำกเสนองบประมำณไม่ผ่ำน 
เขียนโครงกำรใหม่ หรือเปล่ียนมำ
งบประมำณรำยได้ของส ำนักฯ 

* ส่งส ำเนำท่ีได้รับอนุมัติให้กองนโยบำยและแผน 
* แก้ไขในระบบ e-MENSER 

ไม่ผ่ำน/แก้ไข 

ไม่ผ่ำน/แก้ไข 

หน่วยงำนมหำวิทยำลัย 

* เสนออนุมัติปรับแผน 

* ช้ีแจงเหตุผล/ควำมจ ำเป็น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ 
กิจกรรม 


