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โครงร่างองค์กร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

P.1  ลักษณะส าคัญขององค์กร (Organization Description) 
P.1ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organization Environment) 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เป็นหน่วยงำน
ที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ พ.ศ.2548 มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนวิชำกำร มีพันธกิจในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน         
ด้ำนห้องสมุดและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของมหำวิทยำลัย มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นผู้บังคับบัญชำและรับผิดชอบ มีรองผู้อ ำนวยกำรช่วยปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  
          

 P.1ก.(1) ผลิตภัณฑ์และบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ที่ส าคัญตามพันธกิจ 
ตำรำงที่ OP1ก(1) : หลักสูตรและบริกำรทำงกำรศึกษำอ่ืน ๆ ที่ส ำคัญตำมพันธกิจ  
 

 
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ความส าคัญต่อความส าเร็จ  
(เป้าหมาย) 

แนวทางและวิธีการให้บริการ 
(วิธีการ) 

ด้านห้องสมุด 
บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ 
 
 

ก ำ ร ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ท รั พ ย ำ ก ร
สำรสนเทศ ที่มีคุณภำพสูง  
(High Quality Service) 
 

1. จัดหำและให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศในรูปแบบ
รูปเล่มและออนไลน์ ครอบคลุมหลักสูตรกำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย 
2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดดิจิทัล  (Digital Library) 
3. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) และส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 
4. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรที่ทันต่อเหตุกำรณ์ เช่น 
สภำวกำรณ์แพร่ระบำดของโรคอุบัติใหม่  
5. ส่งเสริมกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ แก่นักศึกษำ 
อำจำรย์ บุคลำกร และนักวิจัย 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริหำรระบบสำรสนเทศ พัฒนำ และบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัย 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำร 
เพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ 
Smart University อย่ำงยั่งยืน 

1 .  พัฒนำและขับ เคลื่ อ นระบบสำ รสน เทศของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
2. เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำร
บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
3.  พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำองค์กร 
4. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร 
5.พัฒนำระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบฐำนข้อมูล 
และแอปพลิเคชันเพ่ือกำรบริกำรและจัดกำรศึกษำ 
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 P.1ก.(2) นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสมรรถนะหลัก  
 

นโยบาย 1. บริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นเลิศในกำรให้บริกำร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. ขับเคลื่อนเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ  
(Smart University)  
3. ส่งเสริมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ให้เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้  
4. พัฒนำห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  
5. สนับสนุนวิทยวิชำกำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  
 

เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำร เพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่ำงยั่งยืน เป็นศูนย์รวมควำมรู้ทำง
วิชำกำร เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรพัฒนำท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในปี พ.ศ.2565 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนำและขับเคลื่อนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
2. เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ 
3. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำองค์กร 
4. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร 
5. พัฒนำกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  
6. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  
7. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)  

กลยุทธ ์ 1. พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
2. พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร เพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ  
Smart University อย่ำงยั่งยืน 
3. ยกระดับกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่มีคุณภำพสูง  
(High Quality Service) 

เอกลักษณ ์ เป็นศูนย์รวมควำมรู้ทำงวิชำกำร และเป็นเลิศทำงด้ำนกำรให้บริกำร เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และพัฒนำท้องถิ่น
ด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีทันสมัย 

วัฒนธรรมองค์กร ร่วมใจสำมัคคี มีจติบริกำร ทีมงำนคุณภำพ  

ค่านิยม ใจรักบริกำร มีคุณธรรม ควำมถูกต้องแม่นย ำ ศูนย์รวมทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สมรรถนะหลัก 
(SMART) 

 

S = Service Mind ใจรักบริกำร  
M = Morality  มีคุณธรรม  
A = Accuracy ควำมถูกต้องแม่นย ำ  
R = Resource ทรัพยำกร  
T = Technology เทคโนโลยี  

 

SMART 
 S = Service Mind ใจรักบริกำร คือ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในกำรตัดสินใจ กำรแก้ปัญหำ กำรเจรจำ
ต่อรอง กำรสร้ำงควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม สร้ำงสรรค์กำรให้บริกำร พัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำร
ท ำงำนและบริกำรต่ำง ๆ เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมประทับใจแรกพบสร้ำงควำมพึงพอใจและผูกพันกับหน่วยงำน   
 M = Morality มีคุณธรรม  คือ  มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติงำน มีจิตส ำนึกท่ีดี รับผิดชอบชั่ว
ดี ให้บริกำรด้วยควำมเสียสละและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม  
 A = Accuracy ควำมถูกต้องแม่นย ำ คือ บริกำรอย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และตรงควำมต้องกำร  
 R = Resource ทรัพยำกร  
 T = Technology เทคโนโลยี  คือ  จัดหำ พัฒนำทรัพยำกรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่หลำกหลำย 
ทันสมัย สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และวิจัย 
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ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดสมรรถนะ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจขององค์กร  ดังนี้  
 

พันธกิจ การด าเนินงาน 
1. พัฒนำและขับเคลื่อนระบบสำรสนเทศ ของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

พัฒนำและขับเคลื่อนระบบสำรสนเทศของมหำวิทยำลัย เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย         

2. เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อกำรบริกำร
ที่มีประสิทธิภำพ 

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของมหำวิทยำลัยฯ ได้แก่ กำรให้บริกำรเครือข่ำย
ภำยในมหำวิทยำลัย และเป็นศูนย์กลำงกระจำยเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของ
ภูมิภำคของผู้ให้บริกำรของส ำนักงำนบริหำรเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ 
(UniNet)      

3. พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรด้วยเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อพัฒนำองค์กร 

1. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Aru Digital Workflow)   
2. ระบบบริหำรกำรศึกษำ  
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต์  
4. พัฒนำระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดอ่ำงทอง 
5. พัฒนำระบบพัสดุ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

4. ส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
แก่นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร 

       ส่งเสริมพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ควำมรู้พื้นฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์กำรสื่อสำรทำงอินเทอร์เน็ต ให้แก่นักศึกษำ 
และอำจำรย์ 

5. พัฒนำกำรให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ห้องสมุด
ดิจิทัล (Digital Library)  

1. จัดหำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
2. พัฒนำฐำนข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
3. บริกำร Application Matrix Library 
4. บริกำรค้นหำหนังสือเพื่อกำรยืม    
5. บริกำร Arit Library Line Bot     

6. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว  
(Green Library)  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว ผ่ำนกำรตรวจประเมินเป็น
ห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2563 

7. พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนสีเขียว  
(Green Office) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว ผ่ำนกำรตรวจประเมินจำก
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) พ.ศ.2564 

 

 P.1ก.(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีบุคลำกรทั้งสิ้น 41 คน แบ่งตำมบุคลำกรตำม
ลักษณะกำรปฏิบัติงำนออเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1) สำยวิชำกำร มีจ ำนวน 4 คน จ ำแนกเป็นข้ำรำชกำร 1 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย 3 คน 
 2) สำยสนับสนุนวิชำกำร มีจ ำนวน 37 คน จ ำแนกเป็นข้ำรำชกำรพลเรือน 1 คน ลูกจ้ำงประจ ำ       
1 คน พนักงำนมหำวิทยำลัย 17 คน พนักงำนรำชกำร 1 คน ลูกจ้ำงประจ ำตำมสัญญำ (ผู้ปฏิบัติงำนส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ)  9 คน ลูกจ้ำงประจ ำตำมสัญญำ (แม่บ้ำน) 8 คน และเจ้ำหน้ำที่เงินรำยได้
ส ำนัก 1 คน 
 

 โดยมีปัจจัยที่จูงใจให้ผูกพันต่อกำรบรรลุพันธกิจขององค์กร จ ำแนกตำมกลุ่มบุคลำกร ตำมตำรำงที่ 
OP1ก(2) ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมกลุ่มบุคลำกร ระดับกำรศึกษำ และอำยุ และตำรำงที่        
OP1ก(3) ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมกลุ่มบุคลำกร ระดับกำรศึกษำ และอำยุ 
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 ข้อก ำหนดด้ำนคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่ อง 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี และบัณฑิต พ.ศ.2548 บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรอ้ำงอิงตำม
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งของแต่ละต ำแหน่งของ ก.พ.อ. และพิจำรณำตำมแผนกรอบอัตรำก ำลัง
บุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  ตำมตำรำง 
OP1ก(2) ตำมตำรำงที่ OP1ก(3)   
 

ตำรำงที่ OP1ก(2) ข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำร จ ำแนกตำมกลุ่มบุคลำกร ระดับกำรศึกษำ และอำยุ 
 

กลุ่มบุคลากร 
(Job Type) 

จ านวนหรือ % ระดับการศึกษา จ านวนหรือ % อาย ุ จ านวนหรือ % 

ข้ำรำชกำร  1  ปริญญำโท 1 41-50 ปี 1 
พนักงำนมหำวิทยำลัย 1 ปริญญำเอก 1 31-40 ปี 1 

 2 ปริญญำโท 2 41-50 ปี 2 
รวม 4 - - - - 

 

ตำรำงที่ OP1ก(3) ข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรจ ำแนกตำมกลุ่มบุคลำกร ระดับกำรศึกษำ และอำยุ 
 

กลุ่มบุคลากร 
(Job Type) 

จ านวนหรือ % ระดับการศึกษา จ านวนหรือ % อาย ุ จ านวนหรือ % 

ข้ำรำชกำร  1 ปริญญำโท 1 51-60 ปี 1 
ลูกจ้ำงประจ ำ 1 ปริญญำโท 1 51-60 ปี 1 

พนักงำนมหำวิทยำลัย 5 ปริญญำตร ี 5 31-40 ปี 5 
6 ปริญญำตร ี 6 41-50 ปี 6 
3 ปริญญำตร ี 3 51-60 ปี 3 
1 ปริญญำโท 1 41-50 ปี 1 
2 ปริญญำโท 2 51-60 ปี 2 

พนักงำนรำชกำร 1 ปริญญำตร ี 1 31-40 ปี 1 
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำตำมสญัญำ 1 ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี 1 21-30 ปี 1 

2 2 31-40 ปี 2 
1 1 41-50 ปี 1 
1 1 51-60 ปี 1 
2 ปริญญำตร ี 2 31-40 ปี 2 
1 1 41-50 ปี 1 

แม่บ้ำน 1 ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี 1 41-50 ปี 1 
4 4 51-60 ปี 4 
3 3 61-70 ปี 3 

เจ้ำหน้ำท่ีเงินรำยได้ส ำนัก 1 ต่ ำกว่ำปริญญำตร ี 1 51-60 ปี 1 
รวม 37 - 37 - 37 

 

 ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรมีควำมผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย กำรได้รับกำรพัฒนำ 
ควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในอำชีพ บุคลำกรได้รับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ตำมระเบียบและ
ประกำศโดยภำครัฐและมหำวิทยำลัย นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรดูแลสุขภำพโดย
ประสำนให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีและสนับสนุนกำรท ำประกันโควิด-19 เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ปี 2563-
2565 นอกจำกนี้ยังมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ีช่วยให้บุคลำกรมีควำมสะดวกสบำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
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 P.1ก.(4) สินทรัพย์ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เป็นหน่วยงำน
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน สถำนที่ ทรัพยำกรสำรสนเทศ เทคโนโลยีสำสนเทศ อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่ส ำคัญ ตำมตำรำงที่ OP1ก(4) 
 

ตำรำงที่ OP1ก(4) สถำนที่  เทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยกำรควำมสะดวกท่ีส ำคัญ 
 

สถานที ่ อำคำรวิทยบริกำร (อำคำร 15) 
อำคำรบรรณรำชนครินทร์ (อำคำร 29) 
อำคำรศูนย์ภำษำและอำคำร 100 ปี (อำคำร 31) 

ด้านห้องสมุด 

ทรัพยากรสารสนเทศ 
หนังสือภำษำไทย                                                                                                         213,828 เลม่ 
หนังสือภำษำต่ำงประเทศ                                                                                                 12,768 เลม่ 
วำรสำร/นิตยสำรภำษำไทย                                                                                                166 รำยช่ือ 
วำรสำร/นิตยสำรภำษำตำ่งประเทศ                                                                                        37 รำยช่ือ 
หนังสือพิมพ์ภำษำไทย                                                                                                          8 รำยช่ือ 
หนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษ                                                                                                      1 รำยช่ือ 
สื่อโสตทัศน์ (ไม่จ ำแนกภำษำ)                                                                                             2,863 แผ่น 
ฐำนข้อมูลออนไลน์ภำษำไทย                                                                                                    4 ฐำน 
ฐำนข้อมูลออนไลน์ภำษำอังกฤษ                                                                                                9 ฐำน 

หนังสือมีชีวิต                                                                                                                      5 เรื่อง 
เคร่ืองมือสนับสนุนการวิจัย 
อักขรำวิสุทธ์ิ                                                                                                                      1 ระบบ 

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีและระบบสนับสนุน 
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix                                                                                                1 ระบบ 
ระบบงำนสำรบรรณ ARU Digital Workflow                                                                               1 ระบบ 
ระบบกำรประชุม (Zoom)                                                                                                     1 ระบบ 
ช่องทำงกำรสื่อสำรกับผู้รับบริกำร (เช่น เว็บไซต์ อีเมล ไลน์ เฟสบุ๊ค) 
โปรแกรมควบคุมหน้ำจอระยะไกล (Remote Desktop)                                                                  1 ระบบ 
ระบบยืนยันตัวบุคคล                                                                                                            1 ระบบ 
โปรแกรมบริหำรจัดกำรส ำนักงำน และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (Microsoft Licensed)                        1 โปรแกรม 
ระบบบริหำรจัดกำรครภุัณฑ์                                                                                                   1 ระบบ 
ระบบกำรเบิกจ่ำยพัสดุ                                                                                                          1 ระบบ 
ระบบควบคุมอำคำรอัจฉริยะดว้ยเทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                                                   1 ระบบ 
ระบบแจ้งซ่อมส ำหรับงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ                                                                    1 ระบบ 
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 P.1ก.(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ จัดตั้งขึ้นภำยใต้ 
พ.ร.บ.มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งบริหำรจัดกำรงำนในแต่ละด้ำนภำยใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนนั้นบรรลุเป้ำหมำยถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร ตำมตำรำงที ่OP1ก(5) 
 

ตำรำงที่ OP1ก(5) กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส ำคัญของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ด้าน กฎหมาย  กฎระเบียบ และข้อบังคับ  
ด้านห้องสมุด 
 
 

1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน ส ำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ
เทียบเท่ำคณะ พ.ศ. 2564 
2. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
ว่ำด้วยกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3. ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
ว่ำด้วยกำรจัดบริกำรและกำรจัดกำรรำยได้ในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2551 
4. ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
5. ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรือง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำพ.ศ.2544 
6. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เรื่อง มำตรกำรกำรใช้ห้องประชุมต้นโมก      
พ.ศ. 2564 
7. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เรื่อง มำตรกำรกำรใช้ห้องประชุมรวงผึ้ง (ช้ัน 4) 
พ.ศ. 2564 
8. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง
นโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 
9. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 
10. ประกำศสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์  เรื่อง จรรยำบรรณบรรณำรักษ์ 
พ.ศ. 2552 
11. มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งบรรณำรักษ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2553 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

1. หลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูลจรำจร ทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริกำร พ.ศ. 2550 
2. พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ2) พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
4. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
5. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
6. มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ก.พ.อ. พ.ศ.2553 
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P.1ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organization Relationships) 
 P1ข.(1) โครงสร้างองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (Organization Structure) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีผู้อ ำนวยกำรเป็นผู้น ำระดับสูง ท ำหน้ำที่บริหำรสูงสุด และรองผู้อ ำนวยกำรเป็น
ผู้ช่วย 3 ฝ่ำย มีวำระด ำรงต ำแหน่ง 4 ปี ด ำเนินนโยบำยตำมวิสัยทัศน์ที่แถลงไว้กับมหำวิทยำลัย มีหัวหน้ำงำน
ฝ่ำยงำนด้ำนห้องสมุด 4 กลุ่มงำน เป็นผู้รับมอบนโยบำยด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของห้องสมุด มีหัวหน้ำฝ่ำย
งำนเทคนโลยีสำรสนเทศ 3 กลุ่มงำน มีหัวหน้ำส ำนักงำน บริหำรจัดกำรงำนส ำนักงำน ด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง
กับงำนบริหำร บุคคล ธุรกำร กำรคลังและพัสดุ  และผู้น ำระดับสูงมอบหมำยภำรกิจเฉพำะด้ำนให้กับ
คณะกรรมกำรที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีงบประมาณต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้กับคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ ทรำบก่อน  น ำเสนออธิกำรบดี ซึ่งมีสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มีหน้ำที่ก ำกับติดตำม 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดส่วนงำนแบ่งออกเป็น 3 ฝ่ำย คือ  
 1.  ฝ่ำยบริหำร ประกอบด้วย     
  1.1) งำนบริหำรงำนทั่วไป  
 2. ฝ่ำยวิทยบริกำร ประกอบด้วย  
  2.1) งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ           
  2.2) งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ  
  2.3 งำนวิทยบริกำรวิชำกำร 
 3. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย       
  3.1) งำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  3.2) งำนบริหำรระบบสำรสนเทศ  
  3.3) งำนพัฒนำระบบและวิเครำะห์ข้อมูล  
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 โดยในแต่ละฝ่ำยจะมีรองผู้อ ำนวยกำรที่รับผิดชอบเป็นผู้ก ำกับดูแล และหัวหน้ำส ำนักงำน
ผู้อ ำนวยกำร รับผิดชอบก ำกับดูแลส ำนักงำน ออกเป็นงำนดังต่อไปนี้ ตำมภำพที่ OPข(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

ภาพที่ OPข(1) โครงสร้ำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 

สภำมหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ 

อธิกำรบด ี

รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และแผนงำน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก คณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ฝ่ำยบรหิำร 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
ฝ่ำยวิทยวิทยบริกำร 

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ ฝ่ำยบรหิำร ฝ่ำยวิทยบริกำร 

- งำนบริกำรเทคโนโลยี  
  สำรสนเทศ 
- งำนบริหำรระบบสำรสนเทศ 
- งำนพัฒนำระบบและ 
  วิเครำะห์ข้อมลู 

- งำนบริหำรและเลขำนุกำร 
- งำนพัสดุ 
- งำนนโยบำยและแผน 
- งำนประกันคุณภำพและ
ประชำสมัพันธ์ 

- งำนพัฒนำทรัพยำกร  
  สำรสนเทศ 
- งำนบริกำรทรัพยำกร 
  สำรสนเทศ 
- งำนวิทยบริกำรวิชำกำร 
 

หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
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 Pข(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความคาดหวังในแต่ละกลุ่ม         
ตำมตำรำง OPข(2) 
 

ตำรำงที ่OPข(2)  ลูกค้ำกลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งควำมต้องกำร/ควำมคำดหวัง 
 

ลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 
นักศึกษำ/

บัณฑิตศึกษำ 
1. บริกำรรวดเร็วและทันสมัย 
   1.1 ลดขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกห้องสมุด 
   1.2 กำรยืมต่อด้วยตัวเอง (Renew) 
   1.3 บริกำรค้นหำหนังสือเพื่อกำรยืม    
2. ผู้ให้บริกำรควรให้บริกำรด้วยจิตบริกำร (Service Mind) 
3. ต้องกำรให้เปิดบริกำรนอกเวลำรำชกำร 

1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและรวดเร็วมำกขึ้น 
ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 
และกำรแนะน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพิ่มมำกข้ึน  
2. ควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
3. ข้อร้องเรียนลดลงและไม่มีข้อร้องเรียน 

บุคลำกร 
สำยวิชำกำร 

1. ยกเว้นค่ำปรับหนังสือ 
2. บริกำรส่งทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. อ่ำนหนังสือห้องสมุดได้ทุกเล่มผ่ำนระบบออนไลน์ 
4. ได้รับบริกำรก่อน - หลัง เวลำท ำกำร 

1. ปรับปรุงระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วยกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
2. บริกำรเชิงรุกส่งทรัพยำกรสำรสนเทศ ตำมคณะ และ
จัดท ำตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ (Arit Book Drop) ส ำหรับ
คณำจำรย์และนักศึกษำทุกคณะ 
3. สร้ำงเงื่อนไขกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรใช้บริกำร 
4. บริกำรตั้งแต่เวลำ 8.00-17.00 น.  

บุคลำกรสำย
สนับสนุน 

1. มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนหลำกหลำย
ช่องทำง 
2. สนับสนุนกำรจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน 
 

1. เพิ่มไลน์กลุ่ม สวท.ที่มีบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย เป็น
สมำชิก 
2. มีสวัสดิกำรโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์กำร
ปฏิบัติงำนด้วยระบบผ่อนช ำระ 

บุคคลภำนอก 1. ต้องกำรมีสิทธ์ิในกำรยมืหนังสือ 
2. ต้องกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
 

1. ปรับปรุงระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วยกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี  
ส ำหรับบุคคลภำยนอก 
2. สร้ำง Account ให้ใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เป็นรำยวัน 
โดยจ ำกัดสิทธ์ิกำรใช้งำน ตำมควำมเหมำะสม 

หน่วยงำนรำชกำร/
หน่วยงำนเอกชน 

1. สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  
2. ควำมร่วมมือและเป็นท่ีปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

1. พัฒนำห้องสมุดในสถำนศึกษำ 
2. ได้รับจดัสรรงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกร 
3. ให้ควำมร่วมมือเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
4. บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร/์ห้องประชุม 
5. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์  
6.  ให้ควำมร่วมมือเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ชุมชน 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
2. ส่งเสรมิและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1. มีส่วนร่วมและส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ของชุมชุน 
2. กำรอบรมเทคโนโลยีดิจิทลัส ำหรับผูสู้งอำยุ 
3. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนในสถำนศึกษำ 
4. บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร/์ห้องประชุม 
5. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์  
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ตำรำงที่  OPข(2-1) ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้รับบริการ ความต้องการ ความคาดหวัง 
หน่วยงานราชการ 1. สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  

2. ควำมร่วมมือและเป็นท่ีปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

1. สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ตำม
ควำมต้องกำร 
2. ให้ควำมร่วมมือเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

หน่วยงานเอกชน 1. สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  
2. ควำมร่วมมือและเป็นท่ีปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

1. สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร ตำม
ควำมต้องกำร 
2. ให้ควำมร่วมมือเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ชุมชน 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
2. ส่งเสรมิและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1.มีส่วนร่วมและส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ของชุม
ชุน 
2. กำรอบรมเทคโนโลยีดิจิทลัส ำหรับผูสู้งอำย ุ

 
 Pข(3) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 
รวมทั้งบทบาทและข้อก าหนดในการปฏิบัติงานร่วมกัน ตำมตำรำง  OPข(3) 
 

ตำรำงที่ OPข(3) บทบำทของผู้ส่งมอบและคู่ควำมร่วมมือ    

กระบวนการ บทบาทหน้าท่ี วิธีการคัดเลือก 
ผู้ส่งมอบ 
- บริษัทผู้ผลติ/
ส ำนักพิมพ์ ตัวแทน
จ ำหน่ำย 
- คู่ค้ำของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
- คู่ค้ำของมหำวิทยำลัย
มรอย. 

- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมควำมต้องกำรของหลักสตูร
กำรศึกษำและควำมต้องกำรของผูร้ับบริกำร 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร 
- มีทรัพยำกรสำรสนเทศตรงตำมควำมต้องกำร 
- เป็นส ำนักพิมพ์ท่ีมีมำตรฐำนไดร้บัควำมนิยมจำก
สถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ 
- ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 
- กำรติดต่อประสำนงำนและกำรบริกำรหลังกำรขำย 

- ผลิตและพัฒนำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 
Matrix เพื่อให้บริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
ประเภท ครอบคลมุผู้ใช้บริกำรทุกประเภท 

- กำรปรับปรุงระบบให้ทันสมยั สอดคล้องตำมยุคสมัยและควำม
ต้องกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรให้บริกำรหลังกำรจัดซื้อ 

- จัดหำ ออกแบบและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร 

- ควำมต้องกำรและควมคำดหวัง 
- พันธกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย มรอย. 

- จัดหำเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีสอดรับกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลยั 
- ออกแบบและพัฒนำระบบและวเิครำะห์ข้อมูล ให้
สอดคล้องตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลยั 

- ควำมต้องกำรและควมคำดหวัง 
- พันธกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย มรอย. 
- กำรติดต่อประสำนงำนและกำรบริกำรหลังกำรขำย 

 - กำรจัดซื้อวัสดุ/ครุภณัฑ ์ - คุณภำพของวัสด/ุบริกำร 
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ 
- ผลกำรด ำเนินงำน 
- กรรมกำรกลั่นกรอง 
- นโยบำยของมหำวิทยำลยั มรอย. 
- ได้รับกำรเป็นSME 
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กระบวนการ บทบาทหน้าท่ี วิธีการคัดเลือก 
- กำรจัดซื้อจัดจำ้งที่ไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข (เช่น กำรเสียคำ่ปรับ 
กำรยกเลิกสญัญำ กำรขึ้น Blacklist)   

พันธมิตร 
- มหำวิทยำลัย  
- หน่วยงำนภำยใน/
คณะวิชำ ใน
มหำวิทยำลยั  

- สร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำงำนเพื่อสนับสนุน
มหำวิทยำลยั 
- กำรจัดโครงกำรส่งเสรมิกำรอ่ำน 
- กำรสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพื่อสนับ 
สนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรวจิัย 

- ควำมต้องกำรและควมคำดหวัง 
- พันธกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย มรอย. 
- ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนดำ้นนโยบำย งบประมำณ 
 
 

- นักศึกษำ 
- ศิษย์เก่ำ 
 

- กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอซื้อทรพัยำกร 
- กำรประเมินคุณภำพบริกำร/ข้อเสนอแนะ  
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง   
- ควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
- ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจ 
- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 

- หน่วยงำนภำยนอก 
ภำครัฐและเอกชน 
ชุมชน โรงเรียน 

- กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร 
 

- ควำมสอดคล้องพันธกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ และของมหำวิทยำลัย มรอย. 
- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 

คู่ความร่วมมือ 
สมำคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ 

- กิจกรรมบริกำรวิชำกำร/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด 

หน่วยงำนท่ีมีข้อตกลง 
MOU 

- ข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรแบ่งปันทรัพยำกรและ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู ้ 

- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด 
- ควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 

- เครือข่ำย ThaiLIS 
(TDC) 
- ศูนย์มำนุษยวิทยำสิ
รินธรฯ 
- เครือข่ำยPULLINET 

- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด 
- ควำมร่วมมือในกำรขยำยเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรได้มำกข้ึน (ปรมิำณตัวเล่ม) 

ชุมชน - ผู้ให้ข้อมูลและผูร้ับบริกำร - ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
- ชุมชนที่ใกล้กับพื้นที่ให้บริกำร 
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P2 สถานการณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Organizational Situation) 
P2ก.สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (Competitive Environment) 
 

ตำรำงที่ OP2ก ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
 

ด้าน ข้อมูลเปรียบเทียบ คู่เทียบ ผลลัพธ ์
ด้ำนห้องสมุด ห้องสมุดสีเขียว กลุ่มเครือข่ำย 

 
ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ เข้ำรับกำรตรวจประเมิน พ.ศ. 
2563 ผ่ ำน เกณฑ์กำรตรวจประเมิน         
60 คะแนน  ขึ้นไป  แต่ไม่สำมำรถเปิดเผย
คะแนนเพื่อเทียบที่อ่ืนๆ ได้ 
หมำยเหตุ : ไม่สำมำรถเปิดเผยคะแนนเพื่อ
เทียบกับที่อื่นๆ ได้ และมีระยะเวลำกำร
ตรวจประเมิน 3 ป ี

ส ำนักงำนสีเขียว กลุ่มผูเ้ข้ำร่วมโครงกำร ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ เข้ำรับกำรตรวจประเมิน พ.ศ. 
2564 ผ่ำนกำรตรวจประเมิน ระดับดีเยียม 
เหรียญทอง 
หมำยเหตุ : มีกำรประกำศระดับคะแนนที่
ได้รับ ผ่ำนทำงเอกสำรรำยงำนของสกรม
ส่ ง เ ส ริ มคุณภำพสิ่ ง แวดล้อม  และมี
ระยะเวลำกำรตรวจประเมิน 3 ปี 

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

กำรจัดอันดับเว็บไซต์  
(Ranking Web of Universities or 
Webometrics) 

กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (38 
แห่ง)  

ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ  มีกำรจัดอันดับ เว็บ ไซต์  
( Ranking Web of Universities or 
Webometrics)  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ก ลุ่ ม
เครือข่ำย ผลกำรจัดอันดับเว็บไซต์ ส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อยู่
ล ำดับที่  
พ.ศ.2563 ระดับ 11  
ข้อมูล  ณ วันท่ี 29 ม.ค.63 
พ.ศ.2564 ระดับ 19  
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ค.64 
พ.ศ.2565 ระดับ 19  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.65 

ระดับควำมพร้อมวุฒิภำวะขององค์กรใน
กำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล 

เกณฑ์วุฒิภำวะรัฐบำลดจิิทัล ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ มีกำรวัดระดับควำมพร้อมวุฒิ
ภำวะขององค์กรในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำล
ดิจิทัลเมื่อเทียบกับเกณฑ์วุฒิภำวะรัฐบำล
ดิจิทัล ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ อยู่ล ำดับท่ี  
พ.ศ.2563 ระดับ E-Gov 
พ.ศ.2564 ระดับ Connected Gov 
พ.ศ.2565 ระดับ Smart Gov 
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P.2ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีควำมท้ำทำย ควำมได้เปรียบ และโอกำสเชิงกลยุทธ์ 
ตำมตำรำง OP2ข   

ตำรำงที่ OP2ข ควำมท้ำทำยและควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
 

ด้าน ความท้าทาย  ความได้เปรียบ  
ด้านห้องสมุด 1. ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำช่องทำงกำร

ประชำสัมพันธ์ให้ทันสมัย มีควำมรวดเร็ว นยุค
ดิจิทัล 
  

1.  มีทรัพยำกรสำรสนเทศหลำกหลำย ทันสมัย 
สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำรกำรให้บริกำรท้องถิ่น 
2. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียว (Green 
Office) ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) จำกกรมส่งเสริม
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
3. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library)  จำกสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
4. เป็นศูนย์กลำงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดมนุษย์ 
(Human Library) 
5. มีรูปแบบกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงห้องสมุด กับ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ด้วยภำพลักษณ์ที่ดี 
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. มีกำรประยุกต์ ปรับปรุง นวัตกรรมด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำร
บริกำรและกำรปฏิบัติงำน มีประสิทธิภำพ   

1. มีทีมงำนท่ีมีทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. สนับสนุนในกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบในรูปแบบ
ของโครงกำรและงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร 
3. บุคลำกรในองค์กรเป็นผู้มีควำมพร้อมในกำรเรียนรูส้งู 

 

P.2ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน (PERFORMANCE Improvement System)  
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน ตำมตำรำง OP2ค 
 

ตำรำงที ่ตำรำง OP2ค ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน   
 

ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและ 

กระบวนการที่ส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปัจจุบนั การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
หลังปรับปรุง 

1. ระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
ส ำ ร สน เทศ  ไ ด้ รั บ ก ำ รต ร ว จ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
วันที่ 15 ต.ค.65 และได้ด ำเนิน
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 
เรียบร้อยแล้ว 

1. ประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำบุคลำกร เพื่อทบทวน
โครงสร้ำง เพื่อน ำไปปรับต ำแหน่ง
ที่สูงข้ึน 
2. ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร
ด ำเนินงำนแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
เพื่อก ำหนดหัวประเด็นควำมเสี่ยง
ให้ให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 
3. มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำน โดยกำรกิจกรรมประกวด
แข่งขันกำรจัดท ำคลิปวีดีโอหัวข้อ

ผลการด าเนินงาน 
ความเสี่ยงด้านห้องสมุด 
1. ความปลอดภัยและสุขอนามัยต่อการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการ 
ปัจจัยเสี่ยง 
   1.1 สภำวะวิกฤต หรือเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนำ 
2019 (covid-19) 
ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้ 
   1.2 มีเช้ือรำ ฝุ่นละออง จำกหนังสือ 
ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้ 
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ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและ 

กระบวนการที่ส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปัจจุบนั การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
หลังปรับปรุง 

เรื่อง “กำรอนุรักษ์พลังงำนแบบมี
ส่วนร่วม” 

   1.3 สัตว์ พำหะน ำโรคและท ำลำยทรัพย์สิน 
เช่น หนู นกพิรำบ ปลวก กระรอก งู 
ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้ 
ความเสี่ยง 
2. การละเมิดลิขสิทธิ์ส าหรับบรรณารักษ์
ห้องสมุด 
ปัจจัยเสี่ยง 
   2.1 กำรท ำซ้ ำหนังสือต ำรำ 
ที่ เ ป็ น รู ป เ ล่ ม  เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 
ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้ 
2. ความเสี่ยง 
ความไม่ต่อเนื่องในการให้บริการระบบ
สารสนเทศ 
ปัจจัยเสี่ยง 
3.1 ระบบไฟฟ้ำจำกภำยนอกขัดขอ้ง 
ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากเป็นปัจจัย
ภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ 
3.2 กำรถูกโจมตีจำกซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ำย   
(Malicious Software : Malware) 
ความเสี่ยงลดลง  สามารถควบคุมได้ 
3.3 ระบบข้อมูลเสียหำยหรือสญูหำย 
ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากเป็นปัจจัย
ภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ 
3.4 อุปกรณ์ระบบเครือข่ำยเกินอำยุกำรใช้
งำน 
ความเสี่ยงลดลง สามารถควบคุมได้ 
3.5 กำรบุกรุกโจมตจีำกภำยนอก 

ความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากเป็นปัจจัย
ภายนอก ไม่สามารถควบคุมได้ 
3.6 ฮำร์ดแวรห์มดอำย/ุซอฟแวร์ ใช้งำนไม่ได้
ตำมประสิทธิภำพ 
ความเสี่ยงลดลง  สามารถควบคุมได้ 

2 .  ก ำ ร ติ ด ต ำ ม  แ ล ะ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ รส ำ นั ก วิ ทย
บ ริ ก ำ ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ 

มี ก ำ รประ ชุมคณะกร รมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
งำนของมหำวิทยำลัย เพื่อติดตำม 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และผู้อ ำนวยกำรส ำนกั

มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ระดับ
ควำมพร้อมและวุฒิภำวะในกำร
พัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล  
(Digital government maturity 
domain and area : MDA) ดังนี ้

ระดับ 1 มีระบบฐำนข้อมูลต ำบล (เฟส 3) 
จ ำนวน 109 ต ำบล (MDA 1) 
ระดับ 2 มรีะบบบริหำรงำนวิจัย ระดับ 3 กำร
พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย ITA  
ระดับ4 มรีะบบ ARU Mobile Application  
ระดับ 5 จัดอบรมโครงกำรพัฒนำทักษะควำม
เข้ ำ ใจและใ ช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล  (Digital 
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ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและ 

กระบวนการที่ส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปัจจุบนั การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
หลังปรับปรุง 

วิ ท ย บ ริ ก ำ ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ 

ระดับ 1 ระบบฐำนข้อมูลต ำบล 
(เฟส 3) จ ำนวน 109 ต ำบล 
(MDA 1) 
ระดับ 2 ระบบบริหำรงำนวิจัย 
(MDA 2,3) 
ระดับ 3 กำรพัฒนำและปรับปรุง
เว็บไซต์มหำวิทยำลัย ITA (MDA 
2,4) 
ร ะ ดับ  4 ร ะบบ  ARU Mobile 
Application (MDA 5) 
ระดับ 5 อบรมโครงกำรพัฒนำ
ทั ก ษ ะ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ แ ล ะ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Literacy) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ  
ระ ดับ 6  ระบบ ARU Mobile 
Application (MDA6)          

Literacy) ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยำ  
ระดับ 6 ระบบ ARU Mobile Application 
(MDA6)          

3. ประเมินควำมพึงพอใจ มีกำรประชำสัมพันธ์ กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจแบบออนไลน์ให้แก้
นักศึกษำ คณำจำรย์ 

ประ เมินควำมพึ งพอใจแบบ
ออนไลน์ 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปี
กำรศึกษำ 2565 พบว่ำ อยู่ใน 3.98 คิดเป็น
ร้อยละ 79.60 

4. ห้องสมุดสเีขียว ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร
ด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว  

บันทึกจัดเก็บข้อมูลสถิติต่ำงๆ 
เพื่อเข้ำรับกำรต่ออำยุรอบ 3 ปี 
และเข้ำร่วมกิจกรรมของชมรม
เครือข่ำยห้องสมุดสี เขียวเป็น
ประจ ำทุกปี 

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรอรับ
กำรประเมินครั้งต่อไป 

5. ส ำนักงำนสีเขียว ด ำ เ นิ น ง ำ น ต ำ ม เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร
ด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว  

บันทึกจัดเก็บข้อมูลสถิติต่ำงๆ 
เพื่อเข้ำรับกำรต่ออำยุรอบ 3 ปี 
และเข้ำร่วมกิจกรรมของกรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรอรับ
กำรประเมินครั้งต่อไป 

6. กำรจัดอันดับเว็บไซต ์
(Ranking Web of 
Universities or 
Webometrics) 

มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ำ ร จั ด อั น ดั บ
มหำวิทยำลัย (Ranking Web of 
Universities or Webometrice 
เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

มีกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำน
ภำยในมหำวิทยำลัย เพื่อร่วมกัน
ก ำหนดนโยบำย กรอบกำรท ำงำน 
มอบหมำยงำนและทิศทำงกำร
จั ด ท ำ แ ผ น ด ำ เ นิ น ง ำ น เ พื่ อ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก ำ ร จั ด อั น ดั บ
มหำวิทยำลัย 

เว็บไซต์มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
เข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย 
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ระบบการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานและ 

กระบวนการที่ส าคัญ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปัจจุบนั การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
หลังปรับปรุง 

7. ระดับควำมพร้อมวุฒิ
ภำวะขององค์กรในกำร
พัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล 

มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ระดับ
ควำมพร้อมและวุฒิภำวะในกำร
พัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล  
( Digital government maturity 
domain and area : MDA) ดังนี ้
1. ระบบฐำนข้อมูลต ำบล (เฟส 3) 
จ ำนวน 109 ต ำบล (MDA 1) 
2. ระบบบริหำรงำนวิจัย (MDA 
2,3) 
3. กำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์
มหำวิทยำลัย ITA (MDA 2,4) 
4 .  ร ะ บ บ  ARU Mobile 
Application (MDA 5) 
5. อบรมโครงกำรพัฒนำทักษะ
ควำมเข้ ำใจและใช้ เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล  ( Digital Literacy) 
ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยำ (MDA6)          
 

มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ระดับ
ควำมพร้อมและวุฒิภำวะในกำร
พัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล  
(Digital government maturity 
domain and area : MDA) ดังนี ้
ระดับ 1 ระบบฐำนข้อมูลต ำบล 
(เฟส 3) จ ำนวน 109 ต ำบล 
(MDA 1) 
ระดับ 2 ระบบบริหำรงำนวิจัย 
(MDA 2,3) 
ระดับ 3 กำรพัฒนำและปรับปรุง
เว็บไซต์มหำวิทยำลัย ITA (MDA 
2,4) 
ร ะ ดับ  4 ร ะบบ  ARU Mobile 
Application (MDA 5) 
ระดับ 5 อบรมโครงกำรพัฒนำ
ทั ก ษ ะ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ แ ล ะ ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Literacy) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ  
ระ ดับ 6  ระบบ ARU Mobile 
Application (MDA6)          

ระดับ 1 มีระบบฐำนข้อมูลต ำบล (เฟส 3) 
จ ำนวน 109 ต ำบล (MDA 1) 
ระดับ 2 มรีะบบบริหำรงำนวิจัย ระดับ 3 กำร
พัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย ITA  
ระดับ4 มรีะบบ ARU Mobile Application  
ระดับ 5 จัดอบรมโครงกำรพัฒนำทักษะควำม
เข้ ำ ใจและใ ช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล  (Digital 
Literacy) ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยำ  
ระดับ 6 ระบบ ARU Mobile Application 
(MDA6)          
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หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership) 
  

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

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร ท ำหน้ำที่พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์และนโยบำยซึ่งผู้น ำ
ระดับสูง ได้ด ำเนินกำรน ำองค์กรโดยผ่ำนระบบกำรน ำองค์กร ตำมภำพที ่1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 1.1 ระบบกำรน ำองค์กร 
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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) รวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ เช่น ข้อมูลสำรสนเทศส ำนักวิทยบริกำรฯ นโยบำย ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมเป้ำประสงค์และโครงกำร ข้อคิดเห็นจำกผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส ำนักวิทยบริกำรฯ            
2) ได้ร่วมประชุมเพ่ือทบทวน 3) กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ Town Matrix เป็นกำรวิเครำะห์
สถำนภำพปัจจุบันของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือให้ผู้บริหำรเข้ำใจและทรำบถึงสถำนภำพของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
4) ก ำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งวิสัยทัศน์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ คือ  “เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่ำงยั่งยืน เป็นศูนย์รวมควำมรู้ทำงวิชำกำร เพ่ือยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ และกำรพัฒนำท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมภำยในปี พ.ศ.2565” มุ่งมั่น สู่กำรเป็นศูนย์รวม
ควำมรู้ทำงวิชำกำร และเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรโดยมีเป้ำหมำยเป็นล ำดับแรก ผู้บริหำรได้ด ำเนินกำร
ร่วมกับบุคคลำกรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ประกอบกับภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย และมีกำร
ก ำหนดสมรรถนะหลัก  คือ SMART ประกอบด้วย S = Service Mind ใจรักบริกำร ,  M = Moralit               
มีคุณธรรม , A = Accuracy ควำมถูกต้องแม่นย ำ , R = Resource ทรัพยำกร ,T = Technology เทคโนโลยี 
และค่ำนิยม “ใจรักบริการ มีคุณธรรม ความถูกต้องแม่นย า ศูนย์รวมทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 ระบบกำรน ำองค์กรมี 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) มีกำรก ำหนดทิศทำงและกำรสื่อสำรบุคลำกร 2) วำงแผนและ
ออกแบบระบบเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 3) กำรก ำกับกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน 4) กำรพัฒนำบุคลำกร
และกำรสร้ำงแรงจูงใจ 5) กำรเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนำระบบงำน ตำมภำพ 1.1  
 ผู้น ำระดับสูง มีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์และค่ำนิยม ดังนี้ ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรฯ ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
ประชำสัมพันธ์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เช่น เว็บไซต์ เฟซบุก๊ บอร์ดประชำสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำ
ใหม ่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 สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
แก้ไขปัญหำ เพ่ือควำมถูกต้องและควำมยุติธรรมแก่ทุกฝ่ำย  

ผู้น ำระดับสูง มีกำรก ำกับ ติดตำม และพบปะพูดคุยสอบถำมกำรท ำงำนของบุคลำกรทุกส่วนงำน 
พร้อมทั้งมีกำรรำยงำนเป็นระยะ เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่เป็นกันเอง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำร
ให้ค ำปรึกษำ         
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1.1ข. การสื่อสาร (Communication) 
ผู้น ำระดับสูง มีกำรน ำโมเดลระบบกำรน ำองค์กรมำใช้ในกำรสื่อสำร และสร้ำงควำมผูกพันในกำร

ท ำงำน เพ่ือให้แนวปฏิบัติกับบุคลำกรทุกกลุ่ม มีกำรสื่อสำร 2 ทำง เช่น สื่อสำรในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรฯ และกำรประชุมแต่ละกลุ่มงำน และรับฟังข้อเสนอแนะ 
และน ำผลมำปรับปรุงกำรด 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 
กลุ่ ม ง ำนที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง และ
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 มีกำรกระตุ้น
ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงควำมผูกพันในกำรท ำงำน เช่น ส่งเสริมกำรเข้ำรับกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำ   
ดูงำน ของบุคลำกร ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)     กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับ
บุคลำกร และมีกำรมอบรำงวัล และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน มีกำรแต่งตั้งหัวหน้ำงำนและรองหัวหน้ำ
งำนในแต่ละกลุ่มงำน มีกำรน ำแนวคิดปรับสมดุลระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว (Work-Life 
Balance) และมีกำรสร้ำงบรรยำกำศแบบเปิด 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 
ตำมภำพที่ 1.1 โดยเป็นผู้น ำมีกำรวำงแผนปฏิบัติรำชกำรทั้งระยะสั้น (1 ปี) และระยะกลำง (3 ปี) และ
ด ำเนินกำรเพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
 สร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรปฏิบัติงำน มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน พัฒนำกำรเป็นห้องสมุดสีเขียวและส ำนักงำนสีเขียว มีกำรตกแต่งพ้ืนที่ สถำนที่
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ท ำงำนให้สบำยตำ มีบรรยำกำศที่ดี หรือจะเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้อบอุ่น ผ่อนคลำยกำร
กระตุ้นให้บุคลำกร มีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงกันให้มำกขึ้น ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงำนด้วยกันเอง หรือผู้ปฏิบัติงำนกับ
ระดับผู้บริหำร รวมถึงผู้บริหำรใส่ใจสุขภำพของผู้ใต้บังคับบัญชำ ทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต ส่งเสริมให้
บุคลำกรรู้จักช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน มีกำรประเมินบุคลำกรด้วยคุณภำพของผลงำน รวมถึงกำรสร้ำงทัศนคติ
กำรท ำงำนในแง่บวก เพรำะเชื่อว่ำคนท ำงำนทุกคน อยำกจะได้บรรยำกำศในกำรท ำงำนหรือสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำนที่ดี เพ่ือกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ และสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้สำมำรถทุ่มเทแรงกำย 
แรงใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงเต็มท่ี เพ่ือให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร 
 เสริมสร้ำงให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมควำมผูกพันของบุคลำกร ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรจัดกิจกรรม 7ส  Big Cleaning Day รณรงค์และ
ประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวและเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนสีเขียว ซึ่ง
ได้รับผลกำรตรวจประเมินระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง)  
 สร้ำงนวัตกรรม พัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำนสำรบรรณ นวัตกรรมกำรให้บริกำรด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ เช่น บริกำรเชิงรุก ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ กำรยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง (Renew) กำรบริกำรค้นหำหนังสือเพ่ือกำรยืมผ่ำนช่องทำงไลน์ 
(book.aru.ac.th)  
 มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนสืบทอดต ำแหน่งและกำรพัฒนำผู้น ำในอนำคตของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยมี
กำรประเมินเขำ้สู่ต 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   

พึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ำนวัตกรรมไปใช้เ พ่ือปรับปรุง                   
ผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง มุ่งเน้นในเรื่องกำรให้บริกำร  

มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและ
ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำ
เป็นประจ 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 ำนำจกำรบริหำรงำนรอง

ผู้อ ำนวยกำร และหัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร โดยกำรแบ่งเป็น 3 ฝ่ำย 7 กลุ่มงำน ได้แก่ 1) ฝ่ายบริหาร 
ประกอบด้วย งำนบริหำรงำนทั่วไป 2) ฝ่ายวิทยบริการ ประกอบด้วย งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ งำน
พัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ งำนวิทยบริกำรวิชำกำร 3) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย งำนบริกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนบริหำรระบบสำรสนเทศ งำนพัฒนำระบบและวิเครำะห์ข้อมูล ตำมตำรำงที่ 1.2ก(1) 
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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 .  ประกำศทบวงมหำวิ ทยำลั ย  เ รื่ อ ง  มำตรฐำนห้ อ งสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2544 
4. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เรื่อง 
มำตรกำรกำรใช้ห้องประชุมต้นโมก พ.ศ. 2564 
5. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เรื่อง 
มำตรกำรกำรใช้ห้องประชุมรวงผึ้ง (ช้ัน 4) พ.ศ. 2564 
6. ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่องนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
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  
(ฉบับ2) พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
5. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง แนวทำง
ปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
6. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2564 
7. พระรำชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

ทุกเดือน - ผู้อ ำนวยกำรและผู้บริหำร 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
- บุคลำกร 

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

กำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร มหำวิทยำลัยฯ ได้รับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมกระบวนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินกำรที่ชัดเจน ผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะผู้น ำระดับสูง น ำไปสู่กำรพัฒนำภำวะผู้น ำ และมีกำร
ปรับปรุงระบบกำรน ำองค์กร ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตำมตำรำงที1่.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 ำโครงกำรและ
งบประมำณในกำรพัฒนำตนเอง กำรเขำ้ร่วมอบรม และรวมไปถึงกำรปรับปรุงประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงำนเป็น
รำยบุคคล 

 

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) พระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 2) พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำร
กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 3) ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรบริหำร
ข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 4) ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง 
แนวทำงปฏิบัติในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 5) พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 
5) พ.ศ.2565 6) ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2544 และ7) 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  

ผู้น ำระดับสูง ให้ควำมส ำคัญกับกำรประพฤติปฏิบัติที่มีจริยธรรมของบุคลำกรโดยมีระบบในกำรก ำกับ
ดูแลและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดังกล่ำว โดยกำรยึดหลักธรรมำภิบำลเป็นแนวทำงในกำรบริหำรงำน      
ส ำนักวิทยบริกำรฯ บนพ้ืนฐำนควำมถูกต้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงควำมมีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในทุกพันธกิจ  
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1.2ข.(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR) 
ผู้น ำระดับสูง มีวิธีกำรในกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมม่ันใจว่ำปฏิสัมพันธ์ทุกด้ำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

เป็นไปอย่ำงมี จริยธรรม โดยด ำเนินกำรดังนี้ 1) กำรสื่อสำรและสนับสนุนให้บุคลำกรปฏิบัติตำมประกำศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ และกำรประชุม/สัมมนำ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจถึงแนวปฏิบัติที่ ถูกต้อง 
เช่น กำรส ำรวจกำรรับรู้เรื่องจรรยำวิชำชีพในกำรปฏิบัติงำน 2) ผู้น ำระดับสูงสื่อสำรในเรื่องพฤติกรรม ที่มี
จริยธรรมผ่ำนกำรประชุมในระดับและวำระต่ำง ๆ เพ่ือเน้นย้ ำควำมส ำคัญของกำรยึดมั่นในจริยธรรมและ 
จรรยำบรรณ 3) มีกำรสื่อสำรในเรื่องคู่มือจริยธรรมที่เกี่ยวข้องให้บุคลำกร ผู้รับบริกำร พันธมิตร ผู้ส่งมอบ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ 4) กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรซื้อโปรแกรมที่ถูกลิขสิทธิ์ เพ่ือใช้
ในองค์กรและกำรให้บริกำร  
 

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

รัชกำลที่ 10 ตำมพระรำชด ำริ “กำรศึกษำคือควำมมั่นคงของประเทศ” ภำยใต้ยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินโครงกำร ตำมตำรำงที ่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 ำงำนในเชิงพ้ืนที่และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร
แบบบูรณำกำร มีวัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนตำมกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น     
โดยกำรให้ควำมส 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          
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัดร้อยละของต ำบลที่ได้รับกำรพัฒนำระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัด
อ่ำงทอง จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน 7 ด้ำน (ระดับต ำบล) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 209 ต ำบล และจังหวัด
อ่ำงทอง 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 ทั้งโดย
มหำวิทยำลัยเอง หรือหน่วยงำน องค์กรภำคีร่วมกันพัฒนำ น ำสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป       
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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 เพ่ือขอควำมเห็นชอบและอนุมัติใช้แผนปฏิบัติกำร 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 ตำมตำรำงที่ 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 ปี 
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  
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 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 ำแผนใช้จ่ำยงบประมำณในรูปแบบโครงกำร 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 
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 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  
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 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 ตำมตำรำงที่ 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 
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หมวด 3 ลูกค้า (Customer Expectation) 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้ควำมส ำคัญกับลูกค้ำทุกกลุ่ม ด้วยกำรเอำใจใส่และค ำนึงถึงเสียงลูกค้ำเป็นส ำคัญ 
ตำมหลักกำรและค่ำนิยมที่ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ได้ออกแบบกระบวนกำรรับฟังเสียง  เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำทุกกลุ่มให้มำกที่สุด ได้ร่วมออกแบบกระบวนกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ  จำกแนวคิดกำรแบ่งกลุ่ม
ลูกค้ำตำมโครงร่ำงองค์กร ตำมภำพที่ OP1ข(1)  แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ภำพที่ 3.1 ซึ่งท ำให้ผู้อ ำนวยกำรฯ และ
ผู้บริหำร รวมทั้งบุคลำกรเข้ำใจควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 กระบวนกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการ
รับฟังเสียง

ลูกค้า

1.ก าหนดกลุ่ม
ลูกค้า

2.ก าหนดช่องทาง
และแผนการรับ
ฟังเสียงลูกค้า

3.รับฟังเสียง
ลูกค้าจากทุก

ช่องทาง
4.รวบรวมและ
วิเคราะห์ความ

ต้องการของลูกค้า

5. วางแผนพัฒนา
ปรับปรุง

กระบวนการและ
ด าเนินการ

6.ทบทวน
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการและ

ปรับปรุง
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3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectation) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแนวทำงในกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรควำมคำดหวังของ
ผู้ใช้บริกำรและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน โดยด ำเนินกำรกระบวนกำรรับฟังเสียงลูกค้ำ ภำพที่ 3.1 ซึ่งถ่ำยทอดให้กับบุคลำกร
น ำไปปฏิบัติ ด้วยกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ เลือกกำรรับ
ฟังเสียงลูกค้ำที่หลำกหลำย โดยใช้แบบประเมินทั้งแบบเอกสำรและแบบออนไลน์ ตำรำงที่ 3.1ก(2) ข้อมูลที่ได้จำก
กำรรับฟังเสียงลูกค้ำจะถูกน ำมำวิเครำะห์ผล สรุปผลและน ำเข้ำ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำทบทวนและให้ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกระบวนกำรใน
กำรพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร 
 

3.1ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Listening to Student and Other CUSTOMERS) 
 3.1ก.(1) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Student and Other 
CUSTOMERS) 
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรในกำรรับฟังปฏิสัมพันธ์และสังเกตผู้ใช้บริกำร โดยกำรรับฟังเสียงของ
ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ คือ 1) กำรสื่อสำรต่อหน้ำ 2) กำรสื่อสำรด้วยกำรเขียน        
3) กำรสื่อสำรออนไลน์ 4) กำรสอบถำมรำยบุคคล 5) สังเกตพฤติกรรมกำรใช้บริกำร 6)บริกำรเชิงรุก 7) ออกแบบ
กำรให้บริกำรตำมพันธกิจ ตำมภำพที่ OP1 ก-1 โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรและ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม ตำมภำพที่ OP1 ข-1  ซึ่งมีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำที่เป็นเลิศ EdPEx หมวด 3 ลูกค้ำ เป็นผู้ส ำรวจ รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำร และควำมคำดหวังของ
ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงทันท่วงที
ตำมตำรำงที่ 3.1ก(2) 
 

 3.1ก.(2) ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนที่พึงมี (Potential Students and Other CUSTOMERS)  
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรรับฟังเสียงกลุ่มลูกค้ำแต่ละกลุ่มเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ำถึงข้อมูลสำรสนเทศ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น ควำมต้องกำร ได้อย่ำงหลำกหลำยช่องทำง มีวิธีกำรค้นหำ
ควำมต้องกำรหลักของผู้ใช้บริกำร โดยกำรส ำรวจควำมต้องกำร กำรแสดงควำมคิดเห็น ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
เฟสบุ๊คส ำนักฯ ไลน์ 4 คณะ บริกำรเชิงรุก และกล่องรับแสดงควำมคิดเห็น และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจอย่ำง
ต่อเนื่อง ในกำรรับกำรสนับสนุนของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมตำรำงท่ี 3.1ก(2)   
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ตำรำงที่ 3.1ก(2)  ช่องทำงและวิธีกำรสื่อสำรในกำรับฟังเสียงลูกค้ำ 
บริการ  

(พันธกจิ) 
ลูกค้า 

ช่องทางและวิธีการรับฟังเสียงลูกค้า วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับ  
การสื่อสารต่อหน้า  การสื่อสารด้วยการเขียน  การสื่อสารออนไลน ์

ผู้ใช้บริการ/ลูกค้ากลุ่มอื่น  
ด้านห้องสมุด นักศึกษำ/บัณฑิตศึกษำ ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ (1ครั้ง/ปี) 

 
กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ)  

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี)  

รวบรวมผลกำรประ เมิน          
มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุป
และน ำเสนอผลต่อที่ประชุม 

บุคลำกรสำยวิชำกำร             ประชุมแบบ On Site กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ)  

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี)  

บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร ประชุมแบบ On Site กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ)  

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี)  

บุคลำกรภำยนอก กำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ)  

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี)  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 หน่วยงำนรำชกำร - กำรสอบถำมด้วยวำจำ  
(ตลอดเวลำ) 
 

กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ)  

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
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บริการ  
(พันธกจิ) 

ลูกค้า 
ช่องทางและวิธีการรับฟังเสียงลูกค้า วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับ  

การสื่อสารต่อหน้า  การสื่อสารด้วยการเขียน  การสื่อสารออนไลน ์
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี)  

 หน่วยงำนเอกชน - กำรสอบถำมด้วยวำจำ  
(ตลอดเวลำ) 
 

กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ)  

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 

 

 ชุมชน - กำรสอบถำมด้วยวำจำ 
(ตลอดเวลำ) 
 

กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ)  

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 

ผู้ใช้บริการ/ลูกค้ากลุ่มอื่น 
2.ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

นักศึกษำ/บัณฑิตศึกษำ ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ (1ครั้ง/ปี) 
 

กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ) 

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 

รวบรวมผลกำรประเมิน  
 มำวิเครำะห์ สังเครำะห์ สรุป
และน ำเสนอผลต่อที่ประชุม 

 บุคลำกรสำยวิชำกำร             ประชุมแบบ On Site  กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ) 

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 

 บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร ประชุมแบบ On Site กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ) 

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
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บริการ  
(พันธกจิ) 

ลูกค้า 
ช่องทางและวิธีการรับฟังเสียงลูกค้า วิธีการค้นหาข้อมูลย้อนกลับ  

การสื่อสารต่อหน้า  การสื่อสารด้วยการเขียน  การสื่อสารออนไลน ์
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 

 บุคลำกรภำยนอก กำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ) 

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หน่วยงำนรำชกำร - กำรสอบถำมด้วยวำจำ 

(ตลอดเวลำ) 
 

กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ) 

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 
 

 หน่วยงำนเอกชน - กำรสอบถำมด้วยวำจำ 
(ตลอดเวลำ) 
 

กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ) 

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 

 ชุมชน - กำรสอบถำมด้วยวำจำ 
(ตลอดเวลำ) 
 

กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
(ตลอดเวลำ) 

- web site (ตลอดเวลำ) 
- Facebook (ตลอดเวลำ) 
- Line (ตลอดเวลำ) 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ 
ไม่พึงพอใจ (2 ครั้ง/ปี) 
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 3.1ข. การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการก าหนดหลักสูตรและบริการ (Student 
and Other CUSTOMER Segmentation, and Program and Service Offerings)  
  3 .1ข . (1 )  การจ าแนกผู้ เ รี ยนและลูกค้ ากลุ่ ม อ่ืน  ( Student and Other CUSTOMER 
Segmentation) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรก ำหนดกลุ่มผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมพันธกิจ  3 ด้ำน คือ              
1) ด้ำนห้องสมุด 2) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ3) ด้ำนบริหำรจัดกำร โดยก ำหนดผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บริกำรและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ประกอบด้วย นักศึกษำ/บัณฑิตศึกษำ 
บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร บุคลำกรภำยนอก  หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนเอกชน 
และชุมชน 
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ ใช้สำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 
หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนเอกชน ชุมชน มีกระบวนกำรเก็บข้อมูลตำมรำยละเอียดใน ตำมตำรำงที ่3.1ข(2) 
และมีกระบวนกำรกำรพัฒนำกำรบริกำร ตำรำงที่ 3.1ข(1) ในปี 2565 ได้มีกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำดังนี้ 
 

ตำรำงที ่3.1ข(1) กำรจ ำแนกลูกค้ำ   

ลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 
นักศึกษำ/

บัณฑิตศึกษำ 
1. บริกำรรวดเร็วและทันสมัย 
   1.1 ลดขั้นตอนกำรสมัครสมำชิกห้องสมุด 
   1.2 กำรยืมต่อด้วยตัวเอง (Renew) 
   1.3 บริกำรค้นหำหนังสือเพื่อกำรยืม    
2. ผู้ให้บริกำรควรให้บริกำรด้วยจิตบริกำร (Service Mind) 
3. ต้องกำรให้เปิดบริกำรนอกเวลำรำชกำร 

1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและรวดเร็วมำกขึ้น 
ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อทรัพยำกร สื่อทรัพยำกรสำรสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ และกำรแนะน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพิ่มมำกข้ึน  
2. ควำมพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
3. ข้อร้องเรียนลดลงและไม่มีข้อร้องเรียน 

บุคลำกร 
สำยวิชำกำร 

1. ยกเว้นค่ำปรับหนังสือ 
2. บริกำรส่งทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. อ่ำนหนังสือห้องสมุดได้ทุกเล่มผ่ำนระบบออนไลน์ 
4. ได้รับบริกำรก่อน - หลัง เวลำท ำกำร 

1. ปรับปรุงระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วยกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี 
2. บริกำรเชิงรุกส่งทรัพยำกรสำรสนเทศตำมคณะ และจดัท ำ
ตู้รับคืนหนังสือนอกเวลำ (Arit Book Drop) ส ำหรับ
คณำจำรย์และนักศึกษำทุกคณะ 
3. สร้ำงเงื่อนไขกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรใช้บริกำร 
4. บริกำรตั้งแต่เวลำ 8.00-17.00 น.  

บุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำร 

1. มีช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและประสำนงำนหลำกหลำย
ช่องทำง 
2. สนับสนุนกำรจัดหำเครื่องมือและอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำน 
 

1. เพิ่มไลน์กลุ่ม สวท.ที่มีบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย เป็น
สมำชิก 
2. มีสวัสดิกำรโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์กำร
ปฏิบัติงำนด้วยระบบผ่อนช ำระ 

บุคลำกรภำยนอก 1. ต้องกำรมีสิทธ์ิในกำรยมืหนังสือ 
2. ต้องกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต Wi-Fi 
 

1. ปรับปรุงระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
ว่ำด้วยกำรให้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี ส ำหรับ
บุคคลภำยนอก 
2. สร้ำง Account ให้ใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi เป็นรำยวัน โดย
จ ำกัดสิทธ์ิกำรใช้งำน ตำมควำมเหมำะสม 

หน่วยงำน
รำชกำร/

หน่วยงำนเอกชน 

1. สนับสนุนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร  
2. ควำมร่วมมือและเป็นท่ีปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

1. พัฒนำห้องสมุดในสถำนศึกษำ 
2. ได้รับจดัสรรงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกร 
3.  ให้ควำมร่ วมมือ เป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
4. บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร/์ห้องประชุม 
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ลูกค้า ความต้องการ ความคาดหวัง 
5. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์  
6.  ให้ควำมร่วมมือเป็นท่ีปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ชุมชน 1. เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน 
2. ส่งเสรมิและพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศ 

1. มีส่วนร่วมและส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ของชุมชุน 
2. กำรอบรมเทคโนโลยีดิจิทลัส ำหรับผูสู้งอำยุ 
3. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนในสถำนศึกษำ 
4. บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร/์ห้องประชุม 
5. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์  
 

  
 

 3.1ข.(2) การจัดการศึกษา และบริการ (Program and Service Offerings)  
  ส ำนักวิทยบริกำรฯ น ำข้อมูลควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม        
เพ่ือก ำหนดบริกำร โดยแบ่งกำรพัฒนำบริกำรออกเป็น 2 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ำนห้องสมุด และ2) ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เพ่ือให้ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน ำมำ
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ ตำมตำรำงที่ 3.1ข(2) 
 

ตำรำงที่ 3.1ข(2) ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

พันธกิจ ความต้องการและความคาดหวัง การจัดการบริการ 
ด้ำนห้องสมุด 1. มีช่องทำงกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยและ

รวดเร็วมำกขึ้น ได้แก่ สื่อออนไลน์ สื่อทรัพยำกร 
สื่อทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และกำร
แนะน ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ เพิ่มมำกขึ้น  
4. ผู้รับบริกำรต้องกำรให้มีกำรยกเว้นค่ำปรับ
หนังสือเกินก ำหนดส่ง  
5. บริกำรเชิงรุกส่งทรัพยำกรสำรสนเทศตำมคณะ 
และจัดท ำตู้รับคืนหนงัสือนอกเวลำ (Aril Book 
Drop) ส ำหรับคณำจำรย์และนกัศึกษำทุกคณะ 
6. สร้ำงเงื่อนไขกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรใช้ 
7. เปิดบริกำรตั้งแต่เวลำ 8.00-17.00 น. 
8. เพิ่มไลน์กลุ่ม สวท.ที่มีบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย 
เป็นสมำชิก 
9. มีสวัสดิกำรโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
กำรปฏิบัติงำนด้วยระบบผ่อนช ำระ 
10. มีส่วนร่วมและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ของชุมชุน 
11. กำรอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับผู้สูงอำยุ 
12. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ชุมชนในสถำนศึกษำ 
13. บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องประชุม 
14. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
 
 

1. กำรบริกำรในรูปแบบ e-service 
   - ระบบบริกำรค้นหำเพื่อกำรยืม (https://book.aru.ac.th)  
   - กำรใช้ Matrix line Bot ส ำหรับงำนห้องสมุด 
   - กำรยืมต่อหนังสือด้วยตนเอง (Renews) 
   - บริกำรตอบค ำถำมผ่ำนช่องทำงระบบกำรส่งข้อควำมทำง
ออนไลน์ 
 

https://book.aru.ac.th/
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พันธกิจ ความต้องการและความคาดหวัง การจัดการบริการ 
ด้ ำ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สำรสนเทศ 

1. พัฒนำห้องสมุดในสถำนศึกษำ 
2. ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรจัดหำทรัพยำกร 
3. ให้ควำมร่วมมือเป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
4. บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องประชุม 
5. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
6. สร้ำงเงื่อนไขกำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรใช้บริกำร 
7. บริกำรบริกำรตั้งแต่เวลำ 8.00-17.00 น. 
8. เพิ่มไลน์กลุ่ม สวท.ที่มีบุคลำกรทั้งมหำวิทยำลัย 
เป็นสมำชิก 
9. มีสวัสดิกำรโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
กำรปฏิบัติงำนด้วยระบบผ่อนช ำระ 
10 .  ใ ห้ควำมร่ วมมื อ เป็นที่ ปรึ กษำทำงด้ ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
11. บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร์/ห้องประชุม 
12. บริกำรโสตทัศนูปกรณ์ 
13.สิ่ งสนับสนุนกำรเรียนรู้  วัสดุ อุปกรณ์และ 
อินเตอร์เน็ตที่พร้อมส ำหรับใช้งำน 

1. ระบบฐำนข้อมูลต ำบล 
2. ระบบจัดกำรส ำนักงำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(ARU Digital Workflow) 
3. กำรประชุมในรูปแบบออนไลน์  
4.สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์และ อินเตอร์เน็ตที่
พร้อมส ำหรับใช้งำน 
 

 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรแบ่งส่วนกำรตลำด โดยรักษำกลุ่มผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน 
และในอนำคต เพ่ือสร้ำงควำมผูกพันกับผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนกำรประเมินควำมพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจและควำมผูกพัน โดยใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย  
   

3.2ก. ความสัมพันธ์และการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนๆ (Student and Other CUSTOMER 
Relationship and Support) 
 

 3.2ก.(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยกำรประชุมร่วมกับผู้บริหำรและหน้ำหัวหน้ำกลุ่มงำน เพ่ือออกแบบ
กระบวนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ โดยใช้ข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจควำมต้องกำร ควำมคำดหวังและควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริกำรและ     มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ำมำก ำหนดเป็นกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ต่อผู้ใช้บริกำร เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ งำนสัปดำห์ห้องสมุด Library & IT Fair กิจกรรม
บริกำรเชิงรุก 4 คณะ กิจกรรมรณรงค์กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และพัฒนำมำเป็นค่ำนิยมของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ “ร่วมใจสามัคคี มีจิตบริการ ทีมงานคุณภาพ” เพ่ือสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อกำรให้บริกำร      
เพ่ือรักษำกลุ่มผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปัจจุบัน และในอนำคต ตำมตำรำงที่ 3.2ก(1) 
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ตำรำงที่ 3.2ก(1) วิธีกำรสร้ำงและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับนักศึกษำและลูกค้ำกลุ่มอ่ืน 
 

ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี วิธีการรับฟังและสร้างความสัมพันธ ์ ความถี่ 
นักศึกษำ/บัณฑิตศึกษำ 1. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ  

2. กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
3. ปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 
4. กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
5. บริกำรเชิงรุก 
6. ไลน,์ เพจเฟซบุ๊ก, เว็บไซต์ 

2 ครั้ง/ปี 
ตลอดเวลำ 
1 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 
ทุกเดือน 
ตลอดเวลำ 

บุคลำกรสำยวิชำกำร 1. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ  
2. กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
3. ไลน์, เพจเฟซบุ๊ก, เว็บไซต์ 
4. บริกำรเชิงรุก 

2 ครั้ง/ปี 
ตลอดเวลำ 
ตลอดเวลำ 
ทุกเดือน 

บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร 1. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ  
2. กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 
3. ไลน์, เพจเฟซบุ๊ก, เว็บไซต์ 
4. กำรประชุม  
5. บริกำรเชิงรุก 

2 ครั้ง/ปี 
ตลอดเวลำ 
ตลอดเวลำ 
1 ครั้ง/เดือน 
ทุกเดือน 

บุคคลภำยนอก 1. จัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำร 
2. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ 
3. ไลน์, เพจเฟซบุ๊ก, เว็บไซต์ 

- 
2 ครั้ง/ปี 
ตลอดเวลำ 

หน่วยงำนรำชกำร/หน่วยงำนเอกชน สอบถำมด้วยวำจำ ตลอดเวลำ 
ชุมชน สอบถำมด้วยวำจำ ตลอดเวลำ 

 

 3.2ก.(2) การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้ เรี ยนและลูกค้ากลุ่ม อ่ืน ( Student and Other 
CUSTOMER Access and Support) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรรับฟังเสียงจำกผู้ใช้บริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยกำรแนะน ำ
ประชำสัมพันธ์ เชิงรุกผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เพจเฟซบุ๊กส ำนักฯ ไลน์ 4 คณะ บริกำรเชิงรุก และกล่องรับ
แสดงควำมคิดเห็น และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรถ่ำยทอดให้บุคลำกรน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติที่ดี ซึ่งตรงกับ “มีจิตบริการ” ในค่ำนิยมองค์กร เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงข้อมูล
สำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และสร้ำงควำมประทับใจให้กับผู้ใช้บริกำรและมีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมตำรำง
ที่ 3.2ก(2)   
 

ตำรำงที่ 3.2ก(2) ระบบสนับสนุนผู้ใช้บริกำร 
 

พันธกิจ การบริการและระบบการสนับสนนุ ช่องทางการสื่อสารและขอรับการสนับสนุน ผู้รับบริการ 
ด้านห้องสมุด 1. บริกำรค้นหำหนังสือเพื่อกำรยมื 

2. บริกำรยืมต่อด้วยตนเอง (Renews) 
3. Matrix Line Bot 
4. บริกำรตอบค ำถำมผ่ำนช่องทำงระบบกำร
ส่งข้อควำมทำงออนไลน ์
5. บริกำรข่ำวสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
6. กำรประชุมออนไลน ์
7. บริกำรห้องประชุม 

www.book.aru.ac.th 
www.library.aru.ac.th 
ARIT Line Bot 
กำรตอบกลับด้วยข้อควำม (Chat message) 
 

เพจเฟซบุ๊ก, ไลน ์
โปรแกรม Zoom meeting  
โทรศัพท์, บันทึกข้อควำม 

นักศึกษำ/บัณฑิตศึกษำ 
บุคลำกรสำยวิชำกำร, 
บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร,บุคคลภำยนอก 

http://www.book.aru.ac.th/
http://www.library.aru.ac.th/
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พันธกิจ การบริการและระบบการสนับสนนุ ช่องทางการสื่อสารและขอรับการสนับสนุน ผู้รับบริการ 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ห้องเรียน 
2. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์  
3. บริกำรห้องอบรมคอมพิวเตอร ์
4. บริกำรห้องประชุม 
5. บริกำรโสตทัศนูปกรณ ์

 
    โทรศัพท ์
    หนังสือบันทึกข้อควำม 
    จดหมำย 
 

หน่วยงำนรำชกำร 
หน่วยงำนเอกชน ชุมชน 

 

 3.2ก.(3) การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีวิธีกำรจัดกำรข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบทันท่วงที              
โดยมีช่องทำงรับฟังข้อร้องเรียน เช่น เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดบริกำร สำยตรงผู้อ ำนวยกำรบนหน้ำเว็บไซต์ส ำนักฯ
โทรศัพท์ เพจเฟซบุ๊ก ไลน์กลุ่ม 4 คณะ กล่องรับฟังควำมคิดเห็น แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจฯ มีกำร
แก้ไขข้อร้องเรียนแบบทันท่วงที โดยให้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำจุดบริกำร ชี้แจงเบื้องต้น มีกำรรวบรวมและบันทึก
ข้อมูล น ำเสนอหัวหน้ำงำน ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง และน ำเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำข้อเท็จจริง หำสำเหตุ หำแนวทำงกำรแก้ไข มีกำร
สื่อสำรให้กับผู้รับบริกำรทรำบ หลีกเลี่ยงข้อร้องเรียนในอนำคต มีช่องทำงกำรสื่อสำร ตำมตำรำงที่ 3.2ก(3) 
     ตำรำงที่ 3.2ก(3) ช่องทำงกำรสื่อสำรในกำรจัดกำรข้อร้องเรียน  
 

ช่องทางการสื่อสาร ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำจุดบริกำร ทุกวันท ำกำร เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำจุดบริกำร 
สำยตรงผู้อ ำนวยกำรบนหน้ำเว็บไซต์ส ำนักฯ ตลอดเวลำ แอดมิน 
โทรศัพท ์ ทุกวันท ำกำร เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำจุด  
เพจเฟซบุ๊ก ตลอดเวลำ แอดมินเพจ 
ไลน์กลุ่ม 4 คณะ ตลอดเวลำ แอดมิน 
กล่องรับฟังควำมคิดเห็น 1/สัปดำห์ เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำจุดบริกำร 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจฯ 2 ครั้ง / ป ี หมวด 3 

  

3.2 ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Determination of 
Student and Other CUSTOMER Satisfaction and ENGAGMENT) 

 3.2ข(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพัน (Determination of Student and 
Other CUSTOMER Satisfaction and ENGAGMENT) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรค้นหำควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร โดยกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยครอบคลุมทุกกลุ่ม
ผู้รับบริกำร มีประเด็นในกำรสอบถำม จ ำนวน 6 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 ควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร มิติที่ 2 
ควำมน่ำเชื่อถือและควำมไว้วำงใจ มิติที่ 3 กำรตอบสนองต่อลูกค้ำ มิติที่ 4 กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มิติ
ที่ 5 กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ มิติที่ 6 กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรให้บริกำร ได้น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ 
ประมวลผล เพ่ือใช้เป็นสำรสนเทศในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของ      
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมตำรำงที่ 3.2ข(1) 
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ตำรำงที่ 3.2ข(1) กำรประเมินควำมพึงพอใจ/ควำมไม่พึงพอใจและควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำร 
 

 
กลุ่มลูกค้า 

ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน 
วิธิการ
ประเมิน 

ช่วงการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

วิธิการ
ประเมิน 

ช่วงการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

วิธิการ
ประเมิน 

ช่วงการ
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

นักศึกษำ/บัณฑิตศึกษำ  
 
 
แบบสอบถำม 

 
 
 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
ภำพ7.2 

 
 
 
แบบสอบถำม 

 
 
 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
ภำพ7.2 

 
 
 
แบบสอบถำม 

 
 
 
2 ครั้ง/ปี 

 
 
 
ภำพ 7.2 

บุคลำกรสำยวิชำกำร 
บุคลำกรสำยสนับสนุน
วิชำกำร 
บุคคลภำยนอก 
หน่วยงำนรำชกำร/
หน่วยงำนเอกชน 
ชุมชน 

 
 3.2ข(2) ความพึงพอใจเ ม่ือเปรียบเทียบกับองค์กร อ่ืน (Satisfaction relative to Other 
Organizations)  
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรรวบรวมสำรสนเทศ เกี่ยวกับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและลูกค้ำ
กลุ่มอ่ืนจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลใน 
ปี พ.ศ. 2565 และย้อนหลัง 2 ปี คือปี พ.ศ. 2563-2564 ได้น ำข้อมูลมำเปรียบเทียบควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรในภำพรวมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ตำมตำรำงที่ 3.2ข(2) 
 

ตำรำงที่ 3.2ข(2) ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวมกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
 

มหาวิทยาลัย 
ความพึงพอใจ 

2563 2564 2565 
สวท. มรภ.พระนครศรีอยุธยำ ร้อยละ 86.4 ร้อยละ 79 ร้อยละ 79.60 
สวท. มรภ.นครปฐม ร้อยละ 83 ร้อยละ 84 ร้อยละ 85.4 

 

 3.2ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด (Use of VOICE-OF-THE-CUSTOMER and Market 
Data) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศที่ได้จำกเสียงของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ตำมกลุ่มผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้สอดคล้องและครอบคลุมผู้ใช้บริกำร
ทุกกลุ่ม มีกำรสอบถำมรำยมิติมีผลกำรประเมินเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย มิติที่ 3 กำรตอบสนองต่อลูกค้ำ 
คิดเป็นร้อยละ 82.60  มิติที่ 5 กำรใช้ทรัพยำกรสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 81.40  มิติที่ 1 ควำมเป็นรูปธรรม
ของกำรบริกำรสำรสนเทศ คิดเป็นร้อยละ 81.00 มิติที่ 2 ควำมน่ำเชื่อถือและควำมไว้วำงใจ คิดเป็นร้อยละ 
80.60  มิติที่ 6 กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรให้บริกำร คิดเป็นร้อยละ 78.40 มิติที่ 4 กำรใช้งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ คิดเปน็ร้อยละ 73.60 พบว่าทุกมิติการให้บริการอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.60  
 จำกผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวมมีกำรเรียงล ำดับจำกมำกไปหำน้อยตำมล ำดับ ดังนี้                
1) บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรให้บริกำร 2) บุคลำกรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วและทันต่อควำมต้องกำร 3) มีกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์หรือระบบ 4) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมีควำมเพียงพอ
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ต่อกำรใช้งำน 5) แอปพลิเคชันระบบบริหำรกำรศึกษำ (Mobile Application) 6) สัญญำณอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่กำรใช้งำน  
 ควำมพึงพอใจคะแนนสูงสุด บุคลำกรให้บริกำรอย่ำงรวดเร็วและทันต่อควำมต้องกำร จึงน ำมำก ำหนด
เป็น ค่ำนิยม “ใจรักบริการ มีคุณธรรม ความถูกต้องแม่นย า ศูนย์รวมทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ” 
 ควำมพึงพอใจคะแนนน้อยสุด สัญญำณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่กำรใช้งำน คือ น ำไปบรรจุใน
แผนปฏิบัติรำชกำร และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือขอข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำร เพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
(Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 

 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการของส านักวิทยบริการฯ (Measurement, 
Analysis, and Improvement of Organizational Performance) 
 

4.1ก. การวัดผลการด าเนินงาน (Performance Measurement) 
 4.1ก.(1) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1ก(1) กำรวัด วิเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรติดตำมข้อมูลและสำรสนเทศของกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันและกำร
ด ำเนินกำร มีวิธีกำรเลือกกำรวัด โดยจ ำแนกกำรวัดออกเป็น 2 ระดับได้แก่ 1) ระดับปฏิบัติกำร 3 ด้ำน คือ 
ด้ำนห้องสมุด  ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนบริหำรจัดกำร โดยวัดจำกควำมพึงใจ แล้วน ำข้อมูลที่ได้ไป
ปรับปรุงกำรบริกำรตำมพฤติกรรมของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2) ระดับกลยุทธ์ มีกำรน ำวิสัยทัศน์
ของผู้บริหำร และเสียงของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มำก ำหนดตัวชี้วัดตำมพันธกิจของส ำนักวิทย
บริกำรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนของมหำวิทยำลัย และจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มี
กำรตั้งค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และถ่ำยถอดแผนปฏิบัติรำชกำร และติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนเสนอต่อกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
เดือนละ 1 ครั้ง มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งในรูปแบบเอกสำร และระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ำนักวิทย
บริกำรฯ พัฒนำขึ้น มีงำนบริหำรงำนแผนปฏิบัติรำชกำร ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำร รอบ 6 เดือน และ12 เดือน มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อมหำวิทยำลัย ตำมตำรำงที่ 4.1ก(1) 
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ตำรำงที่ 4.1ก(1) กำรวัด วิเครำะห์ ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

ระดับ การด าเนินการองค์กร 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัด ความถี่ ผลลัพธ ์

ระดับปฏิบัติกำร ด้ำนห้องสมุด 1. จ ำนวนนวัตกรรมหรือคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นจำก
กระบวนกำรท ำงำน 

1 เล่ม/ป ี 7.1ข 

2. จ ำนวนครั้งในกำรอบรมด้ำนควำมปลอดภัยของบุคลำกร 1 ครั้ง/ปี  
3. ควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 ครั้ง/ปี 7.2ก(2) 
4. ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  

ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
ระบบเครือข่ำย 

2 ครั้ง/ปี 7.1ข 

2. ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

2 ครั้ง/ปี  

ระดับกลยุทธ์ ด้ำนบริหำรจัดกำร 1. ร้อยละของจ ำนวนตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุ
เป้ำหมำย 

2 ครั้ง/ปี 7.5ข 

2. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

2 ครั้ง/ปี 7.5ก 

3. ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจผู้ใช้บริกำรต่อกำรให้บริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

2 ครั้ง/ปี 7.2 

4. ควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกรในส ำนักวิทยบริกำรฯ 1 ครั้ง/ปี 7.3 
 

4.1ก(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรเลือกใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจำกโครงร่ำงองค์กร ตำรำงที่ OP-2-1ก 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบโดยพิจำรณำปัจจัยที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของแผนกลยุทธ์ พันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือ
พิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2 ด้ำน 1) ด้ำนห้องสมุด ประกอบด้วยห้องสมุดสีเขียว ส ำนักงำนสีเขียว และ2) 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย กำรจัดอันดับเว็บไซต์ (Ranking Web of Universities or 
Webometrics) ระดับควำมพร้อมวุฒิภำวะขององค์กรในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล มำก ำหนดค่ำเป้ำหมำย
ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรถ่ำยทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติกำร มีกำรประชุม
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ โดยใช้ผลกำรด ำเนินงำนมำเป็นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรวำงแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป   
 

4.1ก(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)     
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีควำมมั่นใจว่ำระบบกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วหรือที่ไม่ได้
คำดคิด และให้ข้อมูลที่ทันเวลำ มีกำรปรับตัวโดยใช้กระบวนกำร PDCA ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน        
มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรวัดผล ดังนี้ 1) สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 2) ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำน (OKRs) และกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 3) กำร
ปฏิบัติงำนและกำรวัดผลกำรด ำเนินงำนได้ด ำเนินกำรในรูปแบบของคณะกรรมกำร 4 ) มีกำรประชุม



48 
 

คณะกรรมกำรกำรประเมินหลังปฏิบัติงำน และ 5) มีกำรน ำเสนอและประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำน และ
ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-2019)  ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำร
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ เช่น กำรบริกำรหนังสือเพ่ือกำรยืม 
ขยำยวันก ำหนดส่งคืนหนังสือ กล่องโต้ตอบออนไลน์ กำรประชุมและอบรมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้เกิด
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีกำรตอบแบบสอบถำมแบบออนไลน์ และให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว สำมำรถแก้ไขได้ทันสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ตำมภำพท่ี 4.1ก(3) 

 
 

ภาพที่ 4.1ก(3) ควำมคล่องตัวของกำรวัดผล 
 
4.1ข การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินงาน (Performance Analysis and Review) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินงำนและขีดควำมสำมำรถ โดยใช้
กระบวนกำร PDCA  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) Plan (แผน) มีแผนประกอบด้วยแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 2) Do (ปฏิบัติตำมแผน) มีกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่ก ำหนด 3) Check (ตรวจสอบ
กำรปฏิบัติตำมแผน) กำรติดตำมรำยเดือน รำยไตรมำส ตำมแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรรวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำนและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 4) 
Action (ปรับปรุงแก้ไข) น ำผลที่ได้จำกกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร มำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน คิดค้น
และพัฒนำระบบเพ่ือสร้ำงนวัตกรรม กำรให้บริกำร 

ผู้อ ำนวยกำร และผู้บริหำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ น ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร            
มำทบทวน นโยบำย พันธกิจ ค่ำเป้ำหมำย เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรในปีถัดไป ตำมภำพที่ 4.1ข 
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ภาพที่ 4.1ข กำรวิเครำะห์ และทบทวนผลกำรด ำเนินงำน 
  

4.1ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 
 4.1ค(1) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future Performance)  
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ใช้ผลกำรทบทวนผลกำรด ำเนินกำรข้อมูลเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่ส ำคัญ          
เพ่ือคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยน ำมำจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี และ
พิจำรณำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2 ด้ำน 1) ด้ำนห้องสมุด ประกอบด้วยห้องสมุดสีเขียวและส ำนักงำนสีเขียว 
คำดกำรณ์ว่ำผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพ่ือรักษำมำตรฐำนและยกระดับกำรเป็นต้นแบบกำรด ำเนินกำร 2) 
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย กำรจัดอันดับเว็บไซต์ (Ranking Web of Universities or 
Webometrics) คำดกำรณ์ว่ำผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตติดอันดับ Top 10 ของกำรจัดอันดับกลุ่ม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ (38 แห่ง)  และระดับควำมพร้อมวุฒิภำวะขององค์กรในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล 
คำดกำรณ์ว่ำผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต ระดับ 6 Smart Government 
 

  4.1ค(2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม (Continuous Improvement 
and INNOVATION) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และโอกำสในกำร
สร้ำงนวัตกรรม โดยกำรน ำควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ำมำ
ก ำหนดเป้ำหมำยหรือวิธีกำรให้ปฏิบัติงำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรมำกท่ีสุด ตำมตำรำงท่ี 4.1ค(2) 
 
 
 

• ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนและสรุปผล
กำรด ำเนินกำร

• ผู้บริหำรและคณะผู้รบัผิดชอบ
วิเครำะห์ทบทวนผลกำร
ด ำเนินงำน

• แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
• ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์/

ตัวช้ีวัด
• ก ำหนดผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลำ

• ปรับปรุง/แก้ไขกำรด ำเนินงำนและ
พัฒนำ เพื่อวำงแผนต่อไป

Action

หำวิธีปรับปรุงแก้ไข
ปัญหำ เพื่อวำงแผน

ใหม่ให้ตรงตำม
เป้ำหมำยและคุณภำพ

งำนที่วำงไว้

Plan

วำงแผน ประมวล
ข้อมูลส ำคัญต่ำงๆ

เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่วำงเอำไว้

Do

ลงมือท ำ ตำมแผนที่
วำงเอำไว้อย่ำงมีระบบ

และต่อเนื่อง และ
(ทดสอบ)

Check

ตรวจสอบวิเครำะห์
ประสิทธิภำพกำร

ท ำงำนและตรวจสอบ
ว่ำมีปัญหำอะไรเกิดขึ้น
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ตำรำงที่ 4.1ค(2) กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 

ประเด็นการพิจารณา ประเด็นการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรให้บริกำรในรูปแบบออนไลน์ 
กำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรจ ำหน่ำยหนังสือออก (Weeding) 
กำรประชำสัมพันธ์และกำรสื่อสำร พัฒนำรูปแบบและด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรสื่อสำร 
กำรประกันคุณภำพ พัฒนำฐำนข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพ 
กำรจัดกำรควำมรู้ สร้ำงกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
กำรปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงำนภำยในและมหำวิทยำลัยฯ วิธีพัฒนำชุดค ำสั่งเว็บไซต์ที่มีมำตรฐำนเดียวกัน 

 

4.2  การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Information, and Knowledge Management) 
4.2ก. ข้อมูล และสารสนเทศ (Data and Information) 
 4.2ก(1) คุณภาพ (Quality) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้
สำรสนเทศที่แม่นย ำ ถูกต้อง เชื่อถือได้ พร้อมใช้งำน ทันเวลำ ปลอดภัยเป็นควำมลับ โดยดูแลกำรเชื่อมต่อ
ข้อมูลและสำรสนเทศผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้พร้อมรับมือต่อกำรคุกคำมใน
รูปแบบต่ำงๆ ด้วยกำรพัฒนำและดูแลระบบสำรสนเทศองค์กร พัฒนำเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ของส่วน
งำน ส ำรองข้อมูลและสำรสนเทศตำมวันและเวลำ ก ำหนดสิทธิ์เข้ำถึงและสำรสนเทศผู้ใช้งำน ตรวจสอบทุกวัน
โดยเจ้ำหน้ำที่งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยมีกำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล ดังนี้ 
  มหำวิทยำลัยได้มอบหมำยให้หน่วยงำนซึ่งรับผิดชอบข้อมูลตรวจสอบข้อมูลอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้ง
ในรูปแบบของกำรรำยงำนผล และรับแจ้งปัญหำควำมผิดพลำดจำกผู้ใช้ โดยมีส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นผู้พัฒนำ
และรับผิดชอบหลัก ตำมตำรำงที่ 4.2 
ตำรำง 4.2ก(1) กระบวนกำรจัดกำรคุณภำพของข้อมูลและสำรสนเทศ 
 

ลักษณะข้อมลู ด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ วิธีการจัดการข้อมูล 
ควำมแม่นย ำ ระบบกำรสืบค้น

ทรัพยำกรห้องสมดุ (OPAC) 
ระบบยืนยันตัวบุคคล - ระบบบริหำรกำรศึกษำ 

- ระบบบริหำรงบประมำณ
กำรเงินและกำรบัญชี (3D) 

- มีกำรก ำหนดเงื่อนไข กำร
บันทึกข้อมูลเข้ำสูร่ะบบ 
- มีกำรฝึกอบรมผู้บันทึก
ข้อมูล ผู้ดูแลระบบ 
- มีกำรบันทึกข้อมูลตำม
เงื่อนไขตำมมำตรฐำน  

ถูกต้อง เช่ือถือได้  ระบบกำรสืบค้น
ทรัพยำกรห้องสมดุ (OPAC) 

ระบบบรหิำรงบประมำณ
กำรเงินและกำรบัญชี (3D) 

ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

มีระบบเพื่อป้องกัน  กำร
กรอกข้อมูลผิดพลำดและ
ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตำม
ร ะ เ บี ย บ  ม อ บ ห ม ำ ย
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

เป็นปัจจุบัน ระบบกำรสืบค้น
ทรัพยำกรห้องสมดุ (OPAC) 

- ระบบบริหำรจัดกำรเว็บไซต ์
- ระบบ Aru Mail 
- ARIT Line Bot 

- ระบบบริหำรกำรศึกษำ 
- ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ผู้ใช้ระบบบันทึก  
- บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ  
- ผู้ดูแลระบบ เข้ำตรวจสอบ
ข้อมูล 
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ลักษณะข้อมลู ด้านห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ วิธีการจัดการข้อมูล 
ควำมปลอดภัย - ระบบยืนยันตัวบุคคล 

- ระบบส ำรองข้อมูล 
- ระบบยืนยันตัวบุคคล 
- ระบบส ำรองข้อมูล 

- ระบบยืนยันตัวบุคคล 
- ระบบส ำรองข้อมูล 

- มีกำรก ำหนดสิทธิ์ ในกำร
เข้ ำถึ งข้ อมู ล  ให้ กับผู้ ใ ช้      
ทุกคน ทุกระบบ 

 

4.2ก(2) ความพร้อมใช้ (Availability) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศที่จ ำเป็นให้พร้อมใช้งำนในรูปแบบที่ใช้งำนง่ำย
และทันกำรณ์ รองรับกำรใช้งำนของทุกกลุ่มผู้ใช้งำน สำมำรถเข้ำถึงได้โดยบุคคลที่มีสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงได้ทุกที่
และทุกเวลำ โดยจ ำแนกกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ลูกค้ำ 2) ส ำนักวิทยบริกำรฯ 3) ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ โดยส ำนักวิทยบริกำรฯ ท ำกำรส ำรวจและศึกษำควำมต้องกำรใช้ข้อมูลของแต่ละกลุ่ม
ที่ครอบคลุมข้อมูลที่ส ำคัญ ดังนี้ 1) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 2) ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน 3) 
ข้อมูลและสถิติกำรใช้งำน 4) สอบถำมควำมต้องกำรในกำรใช้ข้อมูลโดยตรง 5) ปฏิบัติงำนร่วมกันเพ่ือกำร
เรียนรู้กำรใช้ข้อมูล และ 6) รูปแบบ ประเภท และวัตถุประสงค์ของข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ ข้อ 1 – 5 น ำมำใช้ใน
กำรออกแบบระบบบริหำรข้อมูลที่ตอบสนองควำมต้องกำร ลดควำมซ้ ำซ้อน และข้อ 6 ส ำหรับกำรก ำหนดสิทธิ์
ในกำรเข้ำถึงข้อมูลและช่องทำงกำรเข้ำถึง รวมถึงน ำข้อมูลสำรสนเทศไปปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรต่อไป  
 ปัจจุบัน ส ำนักวิทยบริกำรฯ ใช้มำตรกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือจัดกำรภัยคุกคำมต่อควำม
พร้อมใช้ข้อมูล (Data Availability) ดังนี้ 1) พัฒนำฐำนข้อมูลต่ำงๆที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติกำรประจ ำวันให้อยู่
ในระบบออนไลน์เพ่ือเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เข้ำถึงข้อมูลสำมำรถเข้ำถึงได้ทุกที่ทุกเวลำ 2 ) ใช้งำนเครื่องแม่ข่ำยแบบ
เสมือน (Virtual Server) ท ำให้สำมำรถย้ำยเครื่องท ำกำรเมื่อระบบเครือข่ำยมีปัญหำได้ง่ำยช่วยรักษำช่วงเวลำ
ให้บริกำร (System Server) อย่ำงมีประสิทธิภำพและส ำรองข้อมูลได้ทุกวัน 3) มีกำรควบคุมระบบสำรสนเทศ
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยพิจำรณำสถำนกำรณ์ท ำงำนของระบบเพื่อเฝ้ำระวังสภำวะระบบล่ม (System Downtime) 
กับข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบประวัติกำรน ำเข้ำข้อมูลได้ตลอดเวลำ 4) ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ให้
พร้อมใช้งำน เพ่ือควำมมีเสถียรภำพของระบบโดยรวม 
 

4.2ข. ความรู้ของสถาบัน 
 4.2ข.(1) การจัดการความรู้ 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ  แต่งตั้งให้คณะกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู้เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมและ
วิธีกำรในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 7 ขั้นตอน ตำมภำพที ่4.2ข(1)  ดังนี้ 1) กำรบ่งชี้ควำมรู้ค้นหำ
ประเด็นที่ส ำคัญ และมีประโยชน์ รอบด้ำนทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และห้ด้ำนห้องสมุด 2) กำรสร้ำง
และแสวงหำควำมรู้  ควำมรู้ที่ได้จำกตัวบุคลำกรผู้มีควำมเชี่ยวชำญและมีทักษะเสริมจำกบุคลำกรที่ปฏิบัติ งำน
ทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด้ำนห้องสมุด – รูปแบบส ำนักวิทยบริกำรฯ กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคคลผู้ปฏิบัติ- ประชุมแลกเปลี่ยนและกำรถ่ำยทอด 3) กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ จัดควำมรู้
ประเภทเอกสำร คู่มือ หรือกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 4) กำรประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู้ จัดเก็บ
ควำมรู้ในเว็บเพ็จ ที่สำมำรถค้นใช้ได้ง่ำยและถูกต้องสมบูรณ์นอกจำกกำรจัดท ำสำรบัญควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ  
5) กำรเข้ำถึงควำมรู้ ควำมรู้ที่ท ำกำรจัดเก็บมีกำรเผยแพร่แบบสำธำรณที่ทุกคนน ำไปใช้งำนได้  องค์กรต้องมี
วิธีกำรในกำรจัดเก็บและกระจำยควำมรู้เพ่ือให้ผู้อ่ืนใช้ประโยชน์ได้ 6) กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้  ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ท ำกำรแบ่งปันควำมรู้ต่อบุคลำกร และหน่วยงำนอ่ืน โดยกำรจัดประชุมถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ 7) กำรเรียนรู้และใช้ประโยชน์ควำมรู้ เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อ
กำรท ำงำน และน ำควำมรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำและปรับปรุงองค์กร ตำมภำพที่ 4.2ข(1) 
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ภาพที่ 4.2ข(1) กำรจัดกำรควำมรู้ 
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ตำมรำงที่ 4.2ข(1) กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
ประชุมครั้งที่ 1 /2565 
วันท่ี 23 ธันวำคม พ.ศ.2564  
เวลำ 13.00 น ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 
(ช้ัน 4) อำคำรบรรณรำชนครินทร ์
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 19 คน 
 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
* ค้นหำประเด็นที่ส ำคญั และมีประโยชน์ รอบด้ำนท้ังทำงฝ่ำย IT และห้องสมดุ 
    ขั้นตอนนี้เป็นกำรค้นหำว่ำองค์กรมีควำมรู้อะไรบ้ำง รูปแบบใด อยู่ท่ีใคร และควำมรู้
อะไรที่องค์กรจ ำเป็นต้องมี ท ำให้องค์กรทรำบว่ำขำดควำมรู้อะไรบ้ำง หรือกำรท ำแผน
ที่ควำมรู้  ( Knowledge Mapping ) เพื่อหำว่ำควำมรู้ใดมีควำมส ำคัญส ำหรับองค์กร 
แล้วจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมรู้เหล่ำนั้น เพื่อให้องค์กรวำงขอบเขตของกำรจัดกำร
ควำมรู้และสำมำรถจัดสรรทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

*สวท.ต้องกำรมีควำมรู้เกี่ยวกับอะไร?  
 สรุปประเด็นผลทีไ่ด้จำกกำรเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร KM สวท 2565    
คือ กำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ARU Digital Workflow) ระดับ
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำน 
ประมวลแล้วงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถสรุป มดีังนี ้
    1. กำรลงทะเบียนรับ – ส่งหนงัสือ 
    2. ปัญหำและกำรแก้ปญัหำ 
       - กำรจัดรูปแบบ  แบบอักษร ระยะบรรทัด ตำรำง 
       - เลขไทย เลขอำรบิก 
     3. กำรลืมชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่ำน 
     4. กำรลงควำมเห็นผิดช่อง 
     5. กำรลืมเสนอลงนำม 
     6. กำรแจ้งเตือนในกำรเสนอหนังสือ 
     7. กำรดูหัวข้อย้อนหลัง 
     8. กำรลงนำมหนังสือแล้ว ให้ย้อนกลับไปเรื่องที่จะลงนำมต่อไปโดยอัตโนมัติ 
 **และเรำมคีวำมรูเ้รื่องนั้นหรือยัง? 
มีอยู่แล้วแต่กำรปฏิบตัิกำรมีปัญหำที่ต้องกำรกำรแก้ไข 

ประชุมครั้งที่ 2/2565 
วันท่ี ในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2565 
เวลำ 13.00 น.  
ประชุมช่องทำงออนไลน์ 
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 21 คน 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้    
* ควำมรู้ที่ได้จำกตัวบุคลำกรผู้มีควำมเชี่ยวชำญและมีทักษะเสรมิจำกบุคลำกรที่
ปฏิบัติงำนท้ังทำงด้ำน IT และห้องสมุด  
- รูปแบบสวท.กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงบุคคลผู้ปฏิบตั ิ
- ประชุมแลกเปลี่ยนและกำรถ่ำยทอด กำรแนะน ำกำร 
หรือสอนงำน 
    จำกแผนที่ควำมรู้ องค์กรจะทรำบว่ำมีควำมรู้ที่จ ำเป็นต้องมีอยู่หรือไม่ ถ้ำมีแล้ว
องค์กรก็จะต้องหำวิธีกำรในกำรดึงควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ ที่อำจอยู่กระจัดกระจำยมำ

ควำมรู้ของ สวท.อยู่ท่ีใคร?  
ได้มีกำรจัดประชุมให้คณะกรรมกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปญัหำกำร
ปฏิบัติงำนกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ARU Digital Workflow) 
ระดับผู้ปฏิบตัิงำนและผู้บรหิำร 
  ในรูปแบบอะไร ? 
แสดงควำมคดิเห็น คนละ 5 นำที 
จะเอำมำได้อย่ำงไร? 
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ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
รวมไว้เพื่อจัดท ำเนื้อหำให้เหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ ส ำหรับควำมรู้ที่
จ ำเป็นต้องมีแต่ยังไม่มีนั้น องค์กรอำจสร้ำงควำมรู้จำกควำมรู้เดิมที่มีอยู่ หรือน ำควำมรู้
จำกภำยนอกองค์กรมำใช้ก็ได้ 
     ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ขั้นตอนนี้ประสบควำมส ำเร็จคือ บรรยำกำศและวัฒนธรรม
ขององค์กรที่เอื้อให้บุคลำกรกระตือรือร้นในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อใช้
ในกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลำ นอกจำกนี้ระบบสำรสนเทศก็มีส่วนช่วยให้
บุคลำกรสำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกกันได้รวดเร็วและกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ 
ๆ จำกภำยนอกก็ท ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

พร้อมท้ังมีแนวคิดแสดงควำมเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยนอก ของแต่คณะ ส ำนัก 
และสถำบัน จึงได้มมีติของที่ประชุมให้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำน
ภำยนอกในกำรประชุมครั้งท่ี 3 และได้มีกำรท ำเอกสำรเชิญประชุมแล้ว ซึ่งจะมีกำร
ประชุมในวันอังคำร ท่ี 8  มีนำคม 2565 เวลำ 09.30  - 11.00 น. ผ่ำนระบบ 
(ออนไลน์ : Zoom meeting) ต่อไป 

ประชุมครั้งที่ 3/2565 
วันอังคำร ท่ี 8  มีนำคม 2565 เวลำ 
09.30  - 11.00 น. ผ่ำนระบบ 
(ออนไลน์ : Zoom meeting)เปดิเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้กับหน่วยงำน
ภำยนอก 
 
 
 

3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
* จัดควำมรู้ประเภทเอกสำร คู่มือ หรือกำรใช้เทคโนโลยี IT 
     เมื่อมีเนื้อหำควำมรู้ที่ต้องกำรแล้ว องค์กรต้องจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ใช้
สำมำรถค้นหำและน ำควำมรู้ดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ได้ กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ
หมำยถึง กำรจัดท ำสำรบัญ และจัดเก็บควำมรู้ประเภทต่ำงๆเพื่อให้เก็บรวบรวมกำร
ค้นหำ กำรน ำมำใช้ท ำได้ง่ำยและรวดเร็ว 
    ตัวอย่ำงกำรแบ่งชนิดหรือประเภทของควำมรู้จะขึ้นอยู่กับว่ำผู้น ำไปใช้อย่ำงไร และ
ลักษณะกำรท ำงำนของบุคลำกรเป็นแบบไหน โดยทั่วไปแบ่งตำมสิ่งต่อไปนี้ 
· ควำมช ำนำญ หรือควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร  
· หัวข้อ/ หัวเรื่อง 
· หน้ำท่ี/ กระบวนกำร 
· ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริกำร ตลำด หรือกลุ่มลูกค้ำ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรำยงำนผลกำรประชุมครั้งที่ 3/2565 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงำน
ภำยนอก 
ผู้เข้ำร่วมประชุมหน่วยงำนและบุคลำกำร 
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร (กลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป) 
2. คณะครุศำสตร์  ส ำนักงำนคณบดี (กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป) 
3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ส ำนักงำนคณบดี (กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป) 
4. คณะวิทยำกำรจัดกำร  ส ำนักงำนคณบดี (กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป) 
5. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ส ำนักงำนคณบดี (กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป) 
6. บัณฑิตวิทยำลัย   
7. สถำบันวิจัยและพัฒนำ  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร (กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป) 
8. สถำบันอยุธยำศึกษำ  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร (กลุ่มงำนบริหำรงำนท่ัวไป) 
9. ส ำนักงำนอธิกำรบดี  กองกลำง (งำนบริหำรงำนท่ัวไป) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เพื่อค้นหำแนว
ปฏิบัติที่ดีในประเด็น กำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ARU Digital 
Workflow) ระดับผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนได้พบปัญหำและกำรแก้ปัญหำ ของแต่
ละหน่วยงำน ท่ีพบพอจะสรุปได้เป็นข้อ ดังนี้ 
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ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปัญหำ แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
 กำรลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ - เรียนรู้และกำรจัดท ำคู่มือพร้อมทั้ง

ตรวจสอบคุณภำพคู่มือ 
 กำรจัดรูปแบบ  แบบอักษร ระยะ
บรรทัด ตำรำง 

- ได้รับวิธีกำรแก้ปัญหำจำกหน่วยงำน
อื่นๆ เช่น กำรเปิดเอกสำร 2 หน้ำเพื่อ
กำรปรับและบันทึกไปในครำวเดียวกัน 
หรือกำรร่ำงเอกสำรใน Word และท ำ
กำร copy ว่ำง ***แต่ก็ยังให้ทำง IT 
ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไปยังบริษัทผู้จัดท ำ
ระบบ 

 กำรลืมเสนอลงนำม - ยังให้ทำง IT ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไป
ยังบริษัทผู้จัดท ำระบบ 

 กำรแจ้งเตือนในกำรเสนอหนังสือ - ยังให้ทำง IT ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไป
ยังบริษัทผู้จัดท ำระบบ 

 กำรลงนำมหนังสือแล้ว ให้ย้อนกลับ
ไปเรื่องที่จะลงนำมต่อไปโดยอัตโนมัติ 

- ยังให้ทำง IT ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไป
ยังบริษัทผู้จัดท ำระบบ 

***ข้อมูลส่วนมำกก็ยังฝำกควำมหวัง IT ผู้ดูแลระบบส่งเรื่องไปยังบริษัทผู้จัดท ำ
ระบบ 

 

ประชุมครั้งที่ 4/2565 
วันอังคำร ท่ี 19  เมษำยน 2565 เวลำ 
09.30  - 11.00 น. ผ่ำนระบบ 
(ออนไลน์ : Zoom meeting) 

4. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
* จัดเก็บควำมรู้ในเว็บเพ็จ ท่ีสำมำรถค้นใช้ได้ง่ำยและถูกต้องสมบูรณ์ 
     นอกจำกกำรจัดท ำสำรบัญควำมรู้อย่ำงเป็นระบบแล้วองค์กรต้องประมวลควำมรู้
ให้อยู่ในรูปแบบและภำษำที่เข้ำใจง่ำย และใช้ได้ง่ำย ซึ่งอำจท ำหลำยลักษณะคือ 
· กำรจัดท ำหรือปรับปรุงรูปแบบของเอกสำรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ท ำ
ให้กำรป้อนข้อมูล กำรจัดเก็บ กำรค้นหำและกำรใช้ข้อมูลท ำได้สะดวกและรวดเร็ว 

สรุปผลการประชุม 
 มีคณะกรรมการ KM ผู้บริหารและบุคลากร จ านวน 18 ท่าน 
หัวข้อจะจัดท ำควำมรู้ที่ได้ให้เข้ำใจได้ง่ำยอย่ำงไร? 
1. กลับไปถอดเทปปญัหำจำกำรประชุมครั้งที่ 3 ในกำรเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จำกหน่วยงำนต่ำง 
2. ท ำตำรำง Check List ปญัหำ และปัญหำนั้นจำกใคร แนวทำงแก้ไขควรเป็น
อย่ำงไร 
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· กำรใช้ “ ภำษำ ” เดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยจัดท ำค ำอภิธำนศัพท์ของค ำจ ำกัดควำม 
ควำมหมำยของค ำต่ำงๆที่แต่ละหน่วยงำนใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้มีควำมเข้ำใจ
ตรงกัน มีกำรปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลำรวมทั้งต้องให้ผู้ใช้สำมำรถค้นหำและเปิด
ใช้ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
· กำรเรียบเรียง ตัดต่อ และกำรปรับปรุงเนื้อหำให้มีคุณภำพดีในแง่ต่ำงๆ เช่น ครบถ้วน 
เที่ยงตรง ทันสมัยสอดคล้องและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ 

3. สรุปและรำยงำนผลจำกกำรเช็ค ส่งให้ผู้บริหำรกลั่นกรองควำมรู้ 
มีควำมสมบูรณ์อย่ำงไร? 
1. จัดท ำคู่มือเฉพำะกำรแก้ไขปญัหำ 
2. จัดท ำคลิปกำรแกไ้ขปัญหำ 
3. ก่อนส่งคู่มือ และคลปิให้ผู้ปฏบิตัิงำนใช้ต้องจัดเตรียมท ำแบบสอบถำมกำรเข้ำถึง
ก่อนท่ีมีกำรประชุมครั้งท่ี 5 
- ได้จัดท ำถอดเทปเพื่อ Check List ปัญหำ 
- ได้จัดท ำแบบสอบถำม 
- เริ่มจัดท ำรำยงำนกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรใช้งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ระดับผู้บริหำรและผู้ปฏิบตัิงำน (ส่วน
งำนหนังสือภำยใน) 
- ได้จัดท ำรำยงำนกระบวนกำร KM และสื่อน ำเสนอแล้ว 

ประชุมครั้งที่ 5/2565 
วันพฤหัสบดี ท่ี 19 พฤษภำคม 2565 
เวลำ 09.30  - 11.00 น. แบบ
ออนไลน์ผ่ำน Zoom Application 

5. การเข้าถึงความรู้ 
* ควำมรู้ที่ท ำกำรจัดเก็บมีกำรเผยแพร่แบบสำธำรณที่ทุกคนน ำไปใช้งำนได ้
   องค์กรต้องมีวิธีกำรในกำรจัดเกบ็และกระจำยควำมรูเ้พื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ 
โดยทั่วไปกำรกระจำยควำมรู้ใหผู้้ใช้มี 2 ลักษณะคือ 
    1.“Push” (กำรป้อนควำมรู้) คือกำรส่งข้อมูล/ควำมรู้ให้ผูร้ับโดยผู้รับไมไ่ด้ร้องขอ 
เช่น กำรส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ทรำบเกี่ยวกับกิจกรรมต่ำงๆ หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์หรือปริกำรขององค์กร 
   2.“Pull” (กำรให้โอกำสเลือกใช้ควำมรู้) คือกำรที่รับผู้รับสำมำรถเลือกรับหรือใช้แต่
เฉพำะข้อมูล/ควำมรู้ที่ต้องกำรเท่ำนั้น ซึ่งช่วยลดปัญหำกำรได้รับข้อมูล/ควำมรู้ทีไ่ม่
ต้องกำรมำกเกินไปองค์กรควรท ำให้เกิดควำมสมดุลระหว่ำงกำรกระจำยควำมรู้แบบ 
“Push” และ “Pull” เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ข้อมูล/ ควำมรู ้

สรุปผลกำรประชุม 
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 20 คน  
หัวข้อกำรประชุม เรื่องกำรจัดท ำคู่มือ 
- ได้รำยงำนกระบวนกำร ขั้นตอนที่ 5 เกี่ยวกับ กำรเข้ำถึงควำมรู ้
- ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะที่ 1 และ 2 
ไตรมำส 1 และ2 (1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) ส่งให้กับงำนประกัน
คุณภำพ 
- หัวหน้ำเพลินตำเสนอแนะให้จดัท ำคู่มือท่ีให้ช่ือเรื่องเชิงคุณภำพ เช่น เทคนิค..... 
- กำรจัดท ำคู่มือต้องแล้วเสร็จภำยในเดือนมิถุนำยน และให้ กัลยำ ,สำยรุ้ง ,เจษฎำ 
และกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ คู่มือจะต้องประกอบด้วย ตัวเล่ม และคลิป ท่ี
พร้อมเผยแพร่ไปยังหน่วยงำนท่ีปฏิบัติงำนสำรบรรณ 
 
 
 
 



57 
 

ประชุมคร้ังท่ี/ ระยะเวลา กิจกรรม สาระส าคัญ 
ประชุมครั้งที่ 6/2565 
วันท่ี วันอังคำร ท่ี 23 มิถุนำยน 2565 
เวลำ 09.30  - 11.00 น. ณ.ห้อง
ประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 4 อำคำรบรรณรำช
นครินทร ์

 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
* สวท.ท ำกำรแบ่งปันควำมรูต้่อบคุลำกร และหน่วยงำนอื่น 
โดยกำรจัดประชุมถ่ำยทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
     กำรแบ่งปันควำมรู้ประเภท Explicit วิธีที่นิยม เช่น กำรจัดท ำเอกสำร จัดท ำ
ฐำนควำมรู้ หรือกำรจัดท ำคู่มือโดยน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ท ำสำมำรถเข้ำถึง
ควำมรู้ได้ง่ำยและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

สรุปผลการประชุม 
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 20 คน 
หัวข้อกำรประชุม เรื่องกำรจัดท ำคู่มือ และกำรเตรียมข้อมลูเพื่อน ำเสนอให้กับกำร
ประกันคณุภำพ มหำวิทยำลัยฯ 
- น ำเสนอคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) 
ระดับผู้บริหำรและผูป้ฏิบัติงำน 

     กำรแบ่งปันควำมรู้ประเภท Tacit สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับควำม
ต้องกำรและวัฒนธรรมองค์กร ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีผสมผสำนเพื่อผู้ใช้ 
ข้อมูลสำมรถเลือกใช้ได้ตำมสะดวก วิธีกำรหลักๆ มีดังนี ้
- ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
- ระบบพ่ีเลี้ยง 
- เวทีส ำหรับกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

- คณะกรรมกำรร่วมแสดงควำมคดิเห็น หัวหน้ำเพลินตำแนะน ำกำรทบทวนเกณฑ์ 
กำรจัดท ำ KM /2565 และควรใหค้ณะกรรมกำรช่วย 
เสนอแนะข้อแก้ไขอื่นๆ 
- กำรจัดท ำ สื่อเพื่อน ำเสนอ มอบหมำยให้ นภำรัตน์จดัท ำข้อมูลเพือ่ร่วมด ำเนินงำน
กับทีม PR เพื่อออกแบบสื่อน ำเสนอกระบวนกำร KM ของ สวท. 
- กำรจัดท ำคู่มือมอบหมำยให้ เจษฏำ และกลัยำ เป็นหลักในกำรช่วยแก้ไขเพิ่มเติม
กำรจัดท ำคูม่ือ ส่วนจะให้กรรมกำรท่ำนไหนช่วยงำนอะไรให้แจ้งเพ่ิมเติมกับ
คณะกรรมกำรเป็นรำยบุคล 
- กำรจัดท ำคู่เรียบร้อยแล้วให้น ำเสนอ ในวันที่ประชุมครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 6 
กรกฎำคม 2565 เวลำ 14.00 น.(หลังจำกเสร็จสิ้นกำรประชุมประกนัคุณภำพ ของ 
สวท.) 
- งำนสัมภำษณผ์ู้ใช้ระบบหลังจำกได้จัดท ำคู่มือ คู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) ระดับผู้บริหำรและผู้ปฏิบตัิงำน เสร็จ
แล้ว 
 ความรู้ที่ได้นั้นเกิดประโยชน์ 
    สรุปผลกำรประชุม มีผูเ้ข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 13 คน ได้มีกำรน ำเสนอกำรจดัท ำ
คู่มือท่ีได้มีกำรปรับปรุง (โดยเจษฎำ) แต่ยังมีข้อเสนอแนะ (โดยหัวหน้ำเพลินตำ 
และคณุละเอียดรำมคณุ) ว่ำหำข้อแก้ไขเพิ่มเติมตัวหนังสือยังไมม่ีควำมชัดเจนควร
จะให้ชัดก็นี้ ซึ่ง 
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ประชุมครั้งที่ 7/2565 
วันท่ี 6 กรกฎำคม 2565 
เวลำ 15.00 น.  
ณ.ห้องประชุมรวงผึ้ง ช้ัน 4 อำคำร
บรรณรำชนครินทร ์

7. การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ความรู้ 
* เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำนท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรท ำงำน 
   วัตถุประสงค์ที่ส ำคัญที่สุดในกำรจัดกำรควำมรู้คือ กำรเรียนรู้ของบุคลำกรและน ำ
ควำมรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำและปรับปรุงองค์กร กล่ำวคือหำก
องค์กรใดก็ตำมถึงแม้จะมีวิธีกำรในกำรก ำหนด รวบรวม คัดเลือกถ่ำยทอดและแบ่งปัน
ควำมรู้ที่ดีเพียงใดก็ตำม หำกบุคลำกรไม่ได้เรียนรู้และน ำไปใช้ประโยชน์ก็เป็นกำรสูญ
เปล่ำของเวลำและทรัพยำกรที่ใช้ ดังค ำกล่ำวของ Peter Senge ที่ว่ำ “ ควำมรู้คือ 
ควำมสำมำรถในกำรท ำอะไรก็ตำมอย่ำงมีประสิทธิผล ” 
    กำรเรียนรู้ของบุคลำกรจะท ำให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆขึ้น ซึ่งจะไปเพิ่มพูนองค์ควำมรู้ของ
องค์กรที่มีอยู่แล้วให้มำกขึ้นเรื่อยๆควำมรู้นี้ก็จะถูกน ำไปใช้เพื่อสร้ำงควำมรู้ใหม่ๆอีก
เป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เรียกว่ำ “ วงจรกำรเรียนรู้ ” 
   ซึ่งวงจรควำมรู้ เริ่มจำก องค์ควำมรู้ แล้วไปสู่ กำรน ำควำมรู้ไปใช้ เมื่อน ำควำมรู้ไปใช้
แล้วก็จะท ำให้ เกิดกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ซึ่งจะหมุนวนกลับไปเป็น องค์
ควำมรู้ อีกครั้งหนึ่ง 

 

    ผู้จัดท ำต้องน ำกลับไปส่วนกำรน ำเสนอกระบวนกำรจดัท ำ KM/2565 ของสวท.
ที่ได้ให้ผูเ้ป็นพี่เลีย้ง.นภำรตัน์ และทีม PR น ำไปออกแบบจัดท ำใหม่ยงัอยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินงำน ซึ่งต้องรอข้อมลูสรปุของคูมือและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้จัดว่ำมีอะไรบ้ำงครบถว้นหรือยัง 
ส่วนข้อมูลของนภำรัตน์สรุปได้ ดังนี้คือ 
   ประโยชน์ต่อตนเอง 
  ได้เรียนรู้และน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนและแก้ไขปัญหำในระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) เพื่อจัดท ำบันทึก ค ำสั่ง กำรลำที่
จ ำเป็นจะต้องมีควำมรู้ด้ำนนี้โดยเฉพำะ 
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
    ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรกำรเรียนรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสำมำรถแก้ไขปัญหำและปรับปรุง เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบ
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) 
ประโยชน์ต่อองค์กร 
     กำรเรียนรู้ของบุคลำกรจะท ำให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆขึ้น ซึ่งจะไปเพิ่มพูนองค์ควำมรู้
ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้มำกขึ้นเรื่อยๆควำมรู้นี้ก็จะถูกน ำไปใช้เพื่อสร้ำงควำมรู้
ใหม่ๆอีกเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่เรียกว่ำ “ วงจรกำรเรียนรู้ ” 
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 4.2ข(2) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรดูแลระบบบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัย ตำมนโยบำย
ของมหำวิทยำลัย ก ำหนดให้มีกำรใช้ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU Digital Workflow) พบว่ำบุคลำกร
ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรใช้ระบบ ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงน ำเข้ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ก ำหนดควำมรู้หลักที่จ ำเป็นหรือส ำคัญต่องำนและ
องค์กร มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมกำร 
ร่วมพิจำรณำและคัดเลือกหัวข้อกำรจัดกำรควำมรู้  เรื่อง “กำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU 
Digital Workflow)” เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนให้มีควำมรวดเร็ว มีควำมทันสมัยมำกยิ่งขึ้น ลดกำร
ใช้ทรัพยำกร กระดำษ ซึ่งบุคลำกรทุกประเภทและทุกระดับภำยในมหำวิทยำลัย จ ำเป็นต้องเรียนรู้กำรใช้งำน
ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขอบเขตกลุ่มเป้ำหมำย มี 5 กลุ่ม  คือ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) เจ้ำหน้ำที่งำนสำร
บรรณ 3) ผู้บริหำร 4) คณำจำรย์ 5) เจ้ำหน้ำที่งำนทั่วไป 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ ด ำเนินกำรสร้ำง
และแสวงหำควำมรู้ กำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำกกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท ำให้ทรำบ
ปัญหำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีลักษณะเดียวกันทั้งองค์กร จึงมีกำรร่วมเสนอแนะเทคนิค
และแนวทำงกำรใช้งำน น ำไปสู่กำรพัฒนำคู่มือกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น 3) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ   กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำกทักษะกำรใช้งำนจริงของบุคลำกร
และจำกคู่มือ วีดีโอแนะน ำกำรใช้งำนระบบ จึงท ำให้ทรำบลักษณะปัญหำที่พบบ่อย เพ่ือค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงน ำปัญหำที่พบบ่อยมำจัดหมวดหมู่ ตำมลักษณะงำนในระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้ใช้งำนง่ำย และประหยัดเวลำมำกยิ่งขึ้น จัดเก็บและเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่สำมำรถเข้ำถึงได้
ง่ำย 4) การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ หลังจำกกำรเผยแพร่คู่มือและวีดีโอแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ พบว่ำ คู่มือและวีดีโอแนะน ำกำรใช้ ยังไม่น่ำสนใจ และไม่สะดวก ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึง
มีกำรทบทวน พัฒนำและปรับปรุงคู่มือให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น โดยกำรจัดท ำวีดีโอแนะน ำกำรใช้งำนที่มี
เสียงประกอบเนื้อหำ  ขั้นตอน ท ำให้กำรใช้คู่มือสะดวกและเข้ำใจได้ง่ำย  ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือให้
เข้ำถึงกลุ่มผู้ใช้งำนได้หลำกหลำยช่องทำงมำกขึ้น 5) การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่ควำมรู้ คู่มือและวีดีโอแนะน ำ
กำรใช้งำนระบบ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ที่หลำกหลำย เพ่ือให้บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำน สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้
สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ มหำวิทยำลัยฯ เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรฯ และหน้ำระบบสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนครศรีอยุธยำ 6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจำกกำร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้บริหำร บุคลำกรของส ำนักฯ และหน่วยงำนอ่ืนๆ ภำยในของมหำวิทยำลัย 
ส ำนักฯ ท ำกำรส่งมอบคู่มือที่ได้รับกำรพัฒนำ  ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์เอกสำรคู่มือ และวีดีโอ
แนะน ำกำรใช้งำน ผ่ำนเว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม ให้ถึงกลุ่มเป้ำหมำย 5 กลุ่ม ท ำกำรติดตำม สอบถำม รับฟัง ถึง
ประสิทธิภำพของคู่มือที่ได้รับกำรพัฒนำ ส่งผลดีอย่ำงไรต่อกำรน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 7) การเรียนรู้และใช้
ประโยชน์ความรู้ จำกกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลที่ได้จำกกำรเรียนรู้และใช้ประโยชน์ควำมรู้ จำกคู่มือ
กำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังนี้ 1) ประโยชน์ต่อตนเอง 2) ประโยชน์ต่อหน่วยงำน 3) 
ประโยชน์ต่อองค์กร มหำวิทยำลัยมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะกำรใช้งำนระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนสำรบรรณ และงำนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ตอบสนอง
นโยบำยมหำวิทยำลัยสีเขียว Green University 
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4.2ข.(3) การเรียนรู้ระดับองค์กร 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้ระดับองค์กร 
เนื่องจำกส ำนักวิทยบริกำรฯ เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรบริกำรภำยในองค์กร ตำมกระบวนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ให้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติงำนประจ ำวัน โดยเน้นกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรผ่ำน
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรจัดกำรเรียนรู้มำช่วยในกำรรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่
องค์ควำมรู้ส ำคัญ และเปิดโอกำส ถ่ำยทอดให้ทุกคณะและหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ ร่วมกันวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน เช่น กิจกรรม KM Day ได้มีกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้จำกบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญทักษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนซึ่งเป็น
ควำมรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวของบุคคลให้ออกมำเป็นองค์ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง  ซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำฟังก์ชันกำรท ำงำน
ระบบอ่ืน เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือมุ่งสู่
มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart University) 
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หมวดที ่5 บุคลากร (Workforce) 
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ บริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกรที่มุ่งเน้นจัดระบบงำนภำยในเพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือ
ในกำรท ำงำนให้เป็นทิศทำงเดียวกัน เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในหน่วยงำนอย่ำงเป็นทำงกำร และก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงำนตำม
โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนไว้อย่ำงชัดเจน เป็น 7 กลุ่มงำน คือ 1) งำนบริหำรงำนทั่วไป 2) งำนวิทยบริกำร
วิชำกำร 3) งำนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 4) งำนบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 5) งำนบริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 6) งำนบริหำรระบบสำรสนเทศ 7) งำนพัฒนำระบบและวิเครำะห์ข้อมูล และมีกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนบุคลำกร โดยให้ควำมส ำคัญต่อบุคลำกร มีกำรวำงแผนกรอบอัตรำก ำลังเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนให้ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั้งยังส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ    
มีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรักควำมผูกพัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือเป็นกรอบกำรท ำงำนของบุคลำกรให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด ภำพที่ 5.1 
 

 
 

ภาพที่ 5.1 ARIT SMART Model 
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5.1ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability and Capacity) 
5.1ก(1) ความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Capability and Capacity) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรประเมินทักษะ สมรรถนะ และจ ำนวนบุคลำกรที่จ ำเป็นต้องมีใน     
แต่ละลักษณะงำน/ระดับ โดยมีกำรวิเครำะห์ภำระงำน ตำมโครงสร้ำงของส ำนักวิทยบริกำรฯ ที่เป็นไปตำม
ประกำศของมหำวิทยำลัยฯ ประกอบด้วยบุคลำกรประเภทต่ำงๆ ดังนี้  1) ข้ำรำชกำรพลเรือนใน
สถำบันอุดมศึกษำ 2) ลูกจ้ำงประจ ำ 3) พนักงำนรำชกำร 4) พนักงำนมหำวิทยำลัยสำยสนับสนุนวิชำกำร       
5) เจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำ มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ระยะเวลำ 4 ปี และทบทวน
แผนในแต่ละปีให้มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีวิธีกำร
ดังต่อไปนี้ 1) วิเครำะห์และทบทวนลักษณะงำน ปริมำณงำน ระยะเวลำที่ใช้ปฏิบัติงำน เพื่อให้ทรำบอัตรำก ำลัง
ที่พึงมี 2) พิจำรณำสัดส่วนอัตรำก ำลังที่มีอยู่ และที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในอนำคตเพ่ือทรำบและหำ
อัตรำก ำลังที่ต้องกำรทดแทน 3) วิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะประจ ำต ำแหน่ง 4) วำงแผนพัฒนำ
บุคลำกรให้มีขีดควำมสำมำรถตำมต ำแหน่งในปัจจุบัน และเหมำะสมกับกำรเลื่อนต ำแหน่ง เช่น กำรผลักดันเข้ำ
สู่ต ำแหน่งช ำนำญกำรต่ำง ๆ 5) ติดตำมผลพัฒนำขีดควำมสำมำรถเพ่ือน ำมำปรับปรุงแผนกำรบริหำรและ
พัฒนำบุคลำกรต่อไป ตำมภำพที่ 5.1 

ในกรณีที่มีกำรประเมินหลักฐำนรับรองคุณวุฒิ มี 2 กรณี 1) รับสมัครบุคลำกรใหม่ โดยกำร
ก ำหนดและตรวจสอบหลักฐำนคุณวุฒิให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร 2) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
บุคลำกร โดยให้เขียนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร จัดท ำแฟ้มสะสมผลงำน คู่มือกำรปฏิบัติงำน น ำผลกำร
ประเมินมำพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร   

5.1ก(2) บุคลากรใหม่ (New Workforce Members) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรวิเครำะห์ปริมำณงำน วิเครำะห์ค่ำงำน และก ำหนดเป็นต ำแหน่งงำนที่
ต้องกำร จำกนั้นมีวิธีกำรในกำรสรรหำบุคลำกรโดยก ำหนดคุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ตอบสนองขีด
ควำมสำมำรถที่ต้องกำรตำมพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีกำรด ำเนินกำรในกำรสรรหำว่ำจ้ำง ดังนี้ 1) 
ก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง พิจำรณำจำกควำมรู้และสมรรถนะหลักที่ต้องกำรเฉพำะต ำแหน่งโดยยึดตำม
ระเบียบและหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกบุคคลของมหำวิทยำลัย 2) ด ำเนินกำรสอบคัดเลือกโดยวิธีกำรสอบวัด
ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะต ำแหน่ง และสอบสัมภำษณ์ 3) สรุปผลกำรคัดเลือกและได้มำซึ่งต ำแหน่งที่
ต้องกำร  
 กรณีดูแลบุคลำกรใหม่ มีกำรปฐมนิเทศบุคลำกรใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในภำรกิจของส ำนักวิทย
บริกำรฯ รับรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยม นโยบำย เป้ำหมำย โครงสร้ำงองค์กร กำรบริหำร สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ที่บุคลำกรพึงได้รับ และมุ่งเน้นให้ทรำบถึงวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมใจสำมัคคี มีจิตบริกำร 
ทีมงำนคุณภำพ” เพ่ือให้เกิดควำมตระหนักในกำรขับเคลื่อนองค์กร มีพ่ีเลี้ยงในกำรสอนงำน เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย และอยู่ในควำมสมดุลของชีวิตงำนและชีวิตส่วนตัว (Work Life Balance) 
องค์กรได้อย่ำงมีควำมสุข (Happy Work Place) 
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5.1ก(3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Workforce Change Management) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง ควำมจ ำเป็นด้ำนขีดควำมสำมำรถ 
และอัตรำก ำลัง โดยกำรวิเครำะห์ขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร เพ่ือสร้ำงควำมสมดุลด้ำนควำมจ ำเป็นของ
บุคลำกร เพ่ือให้มั่นใจว่ำส ำนักวิทยบริกำรฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่องและลดผลกระทบในกรณีที่
จ ำเป็นต้องลดจ ำนวนของบุคลำกร ดังนี้  
 

 1. กำรวำงแผนบุคลำกรให้สอดคล้องกับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 2. กรณีกำรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและระบบงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ทั้งภำยในและภำยนอก มีวิธีกำรดังนี้ 1) จัดอบรมพัฒนำบุคลำกร (Up- skill / Re – skill / New - skill) ให้มี
ทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย  ทั้งด้ำนห้องสมุด ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และทักษะอ่ืนๆที่จ ำเป็น 
เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ 2) จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพ่ือใช้ในกำรสอนงำน และ
เรียนรู้ของบุคลำกรที่สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้ 3) กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : 
KM) 4) ปรับภำระงำนของบุคลำกรที่ยังคงอยู่ เป็นกำรเพ่ิมทักษะและสมรรถนะใหม่ในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรที่ได้รับภำระงำนใหม่ 5) กำรเรียนรู้งำนจำกบุคลำกรเดิมหรือกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่จำกบุคลำกรที่มี
ควำมเชี่ยวชำญ 6) ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนของบุคลำกรตำมแผนกำรพัฒนำบุลำกร     
ทั้งระยะสั้น และระยะยำว ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำด ำรงต ำแหน่งที่สูงขึ้น 
 3. กรณีที่จ ำเป็นต้องลดจ ำนวนของบุคลำกร เช่น กำรเกษียณอำยุรำชกำร กำรลำออก มีวิธีกำรดังนี้ 
1) ทดลองรักษำกำร 2) ทดลองเปลี่ยนงำน 3) ปรับภำระงำน 

5.1ก(4) การท างานให้บรรลุผล (Work Accomplishment) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรจัดระบบกำรท ำงำนและบริหำรบุคลำกรให้บรรลุควำมส ำเร็จในงำนโดย
กำรก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (Job description) ตำมตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
(KPIs) ที่ถ่ำยทอดจำกวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยของพันธกิจ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร ตำมภำระหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้งำนบรรลุผล ตำมตำรำงท่ี 5.1ก(4) 
 

ตำรำงที่ 5.1 ก(4) กำรท ำงำนให้บรรลุผล 
 

การท างานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารงานบุคคล 
1. งำนของสถำบันบรรลุผล  1. โครงสร้ำงองค์กรและสำยกำรบังคับบัญชำ เช่น จัดสรรกรอบ

อัตรำก ำลังตำมสำยงำน และแต่งตั้งหัวหน้ำงำน/รองของแต่ละ
กลุ่มงำน 
2. ระบบกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมใน
รูปแบบคณะกรรมกำร จัดให้มีทีมพัฒนำกลุ่มย่อยและกำรท ำงำน
แบบโครงกำร 
3. ระบบกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  วำงแผน 
ถ่ำยทอด ก ำกับติดตำม ประเมินผล    
4. ระบบกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ก ำหนด ค ำบรรยำย
ลักษณะงำน (Job description) ตำมตัวช้ีวัดผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร (KPIs) 
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การท างานให้บรรลุผล การจัดระบบและบริหารงานบุคคล 
2. ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของส ำนักวิทยบริกำรฯอย่ำง
เต็มที่  
สมรรถนะหลัก (SMART) 
S = Service Mind ใจรักบริกำร  
M = Morality  มีคุณธรรม  
A = Accuracy ควำมถูกต้องแม่นย ำ  
R = Resource ทรัพยำกร  
T = Technology เทคโนโลยี 
 

1. พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบบริหำรจัดกำร บุคลำกร 
ให้สอดรับกับกลยุทธ์ขององค์กรและกำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุค
ปัจจุบัน  
 
 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรมุ่งเน้นผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  1. ส ำรวจควำมต้องกำร เพื่อทรำบข้อมูลควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร ให้ตรงควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. พัฒนำรูปแบบกำรท ำงำนและบริหำรบุคลำกร ที่หนุนเสริม 
เพื่อสอดรับกับสมรรถนะหลักขององค์กร  
4. วัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จ ำนวน 6 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 ควำมเป็นรูปธรรมของกำรบริกำร มิติ
ที่ 2 ควำมน่ำเชื่อถือและควำมไว้วำงใจ มิติที่ 3 กำรตอบสนองต่อ
ลูกค้ำ มิติที่ 4 กำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มิติที่ 5 กำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศ มิติที่ 6 กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำร
ให้บริกำร ได้น ำข้อมูลมำวิเครำะห์ ประมวลผล เพื่อพัฒนำ
รูปแบบ กำรให้บริกำร 

4. มีผลกำรด ำเนินกำรที่เหนือกว่ำควำมคำดหมำย 1. ระบบกำรวัดผลเชิงกลยุทธ์ 
2. มีประเมินผลกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพ  
3. กำรได้รับรำงวัลและกำรได้รับยกย่องชมเชย 

 
5.1ข.บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate) 

5.1ข(1) สภาวะแวดล้อมของการท างาน (Workplace Environment) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำสถำนที่ท ำงำนมีสุขภำวะ ควำมมั่นคง 
และควำมสะดวกในกำรเข้ำท ำงำนของบุคลำกร โดยด ำเนินกำรให้บุคลำกรทุกคนมีควำมมุ่งมั่นและพัฒนำ
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนและกำรเรียนกำรสอน ด้วยระบบมำตรฐำน 7 ส ภำยในหน่วยงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งก ำหนดผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงำนที่ชัดเจน ครอบคลุมสภำวะแวดล้อมและ
รองรับกำรท ำงำนของบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรกิจกรรม 7 ส 
เพ่ือตรวจประเมิน ตรวจสอบอุปกรณ์และห้องปฏิบัติกำรให้มีควำมพร้อมต่อกำรท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำนและกำรบริกำร เพ่ือควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ในยุคดิจิทัล เช่น กำรประชุมออนไลน์ จัดสรรโน๊ตบุ๊คและแท็บเล็ต เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ ให้บริกำรเครือข่ำยส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) มหำวิทยำลัยยังมุ่งเน้นเรื่องสุขภำพของ
บุคลำกรเป็นส ำคัญโดยในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) มหำวิทยำลัยฯ ได้มี
กำรปฏิบัติกำรตำมมำตรกำรป้องกัน ก ำหนดจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และสวมหน้ำกำกอนำมัย ก่อนเข้ำปฏิบัติงำน
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ในพ้ืนที่ และเมื่อสถำนกำรณ์มีควำมรุนแรงขึ้น ได้มีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำนเป็นกำรท ำงำนที่บ้ำน 
(Work from Home) ตำมประกำศของจังหวัดและมหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นเรื่องของควำม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลำกร 
 

 5.1ข.(2) นโยบายและสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร (Workforce Benefits and Policies) 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มุ่งสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรโดยบริกำร สิทธิ
ประโยชน์ และนโยบำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของบุคลำกรได้ครบถ้วนและเหมำะสม ดังนี้  1) จัด
สวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ให้บุคลำกร อำทิ กำรจัดท ำโครงกำรพัฒนำบุคลำกร กำรจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำนในประเทศ เป็นต้น 2)  มีนโยบำยให้บุคลำกรออกแบบปรับปรุงส ำนักงำน ห้องปฏิบัติงำน และ
พ้ืนที่ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยแบ่งขอบเขตพ้ืนที่ในกำรปฏิบัติงำนเป็นสัดส่วน 
เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรท ำงำนเพ่ือให้บริกำรตำมลักษณะงำนที่แตกต่ำงกัน  3) จัดกิจกรรมสังสรรค์
ประจ ำปีเพ่ือเป็นกำรพบปะบุคลำกร และจับฉลำกของขวัญประจ ำปี  4) กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจ โดยกำร
เสนอชื่อบุคลำกรให้ได้รับกำรพิจำรณำเป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนมหำวิทยำลัย ดีเด่นประจ ำปี 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  
5.2 ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce Engagement) 

5.2 ก(1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน (Drivers of Engagement) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ก ำหนดปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร ได้ก ำหนดให้มีแนว
ทำงกำรประเมินผลควำมผูกพันโดยใช้แบบสอบถำมควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำม
รำยกำรประเมินทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ควำมปรำรถนำที่จะอยู่ในองค์กร 2) ด้ำนควำมตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร     
3) ด้ำนกำรรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร  
โดยใช้เกณฑ์วัดปัจจัยควำมผูกพันและควำมพึงพอใจของบุคลำกร ได้แก่ ควำมเจริญก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จ
ในงำนที่ท ำ ส่งเสริมให้บุคลำกรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้เข้ำรับกำรอบรมตำมสำยงำน นอกจำกนี้มีกิจกรรม
ส่งเสริมควำมผูกพันที่เป็นขวัญและก ำลังใจให้แก่บุคลำกร  เช่น กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ งำนเกษียณอำยุรำชกำร 
กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมประเพณีส ำคัญ เป็นต้น 

5.2 ก (2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรทุกกลุ่ม 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ควำม
ปรำรถนำที่จะอยู่ในองค์กร 2) ด้ำนควำมตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร 3) ด้ำนกำรรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร 
โดยกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของบุคลำกร ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือน ำผลกำรประเมินไปทบทวน วิเครำะห์ และ
ปรับปรุงควำมผูกพันของบุคลำกรในองค์กร 
 

5.2ข. วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีนโยบำยเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร “ร่วมใจสำมัคคี มีจิตบริกำร ทีมงำน
คุณภำพ” มีกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำงทำงควำมคิดในกำรท ำงำนที่ท้ำทำย โดยมีกำรสร้ำงแรงจูงใจและกระตุ้น   
กำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีมุมมองที่จะยอมรับควำมสำมำรถและคุณค่ำของตนเอง มีควำมผูกพันต่อ
องค์กร ท ำกิจกรรมร่วมกัน และเปิดโอกำสให้บุคลำกรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน 
ให้บุคลำกรมีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เสมือนบุคคลในครอบครัว เพ่ือมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจำกกำรร่วม
แรงร่วมใจกัน ท ำงำนอย่ำงมืออำชีพ 
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5.2 ค.การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (Performance Management) 
 5.2ค(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีระบบกำรจัดกำรผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรสนับสนุนให้เกิดกำรท ำงำนที่
ให้ผลกำรด ำเนินกำรที่ดีได้โดยใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร พนักงำนมหำวิทยำลัย 
พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และเจ้ำหน้ำที่ประจ ำตำมสัญญำ ตำมเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด            
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (สมรรถนะประจ ำ
ต ำแหน่งและสำยงำน) ของบุคลำกรเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ แล้วน ำผลมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
สนับสนุนบุคลำกรที่มีผลงำนโดดเด่น และกำรประกำศชื่นชมบุคลำกรที่มีผลกำรประเมินในระดับดีเด่น ดีมำก 
เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกร ให้มีผลปฏิบัติงำนที่สูงขึ้น 
 

 5.2ค(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Development) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรวำงแผนเพ่ือหำควำมต้องกำรของบุคลำกรตำมควำมต้องกำรส่วนบุคลล 
ได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำในงำนสำยอำชีพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนตำมวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร นอกจำกนี้ยังมีกระบวนกำรในกำรให้บุคลำกรได้รับต ำแหน่งที่สูงขึ้น นอกจำกนี้
ยังมีกำรแต่งตั้งรักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำงำนในแต่ละงำน เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้น ำได้เพ่ิมประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน มีควำมมั่นใจ และมีควำมสำมำรถในกำรน ำส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรตำม     พันธกิจ สนับสนุน
ควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกร โดยด ำเนินกำรตำมแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร ในด้ำนต่ำง ๆ 
ด้วยวิธีกำรน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือพิจำรณำ
ทบทวนและเสนอแนวทำงในกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมในปีถัดไป  

 

5.2ค . (3)  ประสิทธิผลของการ เรี ยนรู้ และการพัฒนา ( Learning and Development 
Effectiveness) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำ 
โดยกำรจัดท ำรำยงำนหลังจำกประชุม อบรม สัมมนำ ตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด เพ่ือเป็นกำรสรุปและสังเครำะห์
ควำมรู้จำกกำรอบรม น ำมำถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะให้กับบุคลำกรไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
 นอกจำกนี้ มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรรำยบุคคล มำจัดท ำแผนพัฒนำรำยบุคคล 
(Individual Development Plan : ID Plan) 
 

5.2ค.(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Development) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน โดยยึดหลักเกณฑ์ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด พัฒนำหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกร และผู้น ำในอนำคต วำงแผนควำมก้ำวหน้ำ 
โดยมีกำรผลักดัน อบรม พัฒนำ และแต่งตั้งพ่ีเลี้ยง เพ่ือช่วยเหลือให้บุคลำกรสำมำรถพัฒนำตนเอง นอกจำกนี้ 
ยังมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรท ำงำนเพื่อเป็นแบบแผนในกำรพัฒนำตนเองไปยังต ำแหน่งที่มีควำมก้ำวหน้ำมำก
ขึ้น  
 ยกระดับกำรปฏิบัติงำนสำยสนับสนุนที่ได้พัฒนำตำมล ำดับจำกระดับปฏิบัติกำรสู่ผู้บริหำร โดยมีกำร
สืบทอดต ำแหน่ง มีกำรแต่งตั้งหัวหน้ำงำนเป็นผู้ก ำกับดูแล ให้ควำมช่วยเหลือบุคลำกร ตั้งแต่กำรตั้งเป้ำหมำย
ตลอดจนกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยด้วยตัวชี้วัด รวมทั้งกำรกระจำยภำระงำนเพ่ือให้บุคลำกร มีควำมรอบรู้
และเพ่ิมควำมช ำนำญงำนและเปิดโอกำสให้บุคลำกรรุ่นใหม่ได้บ่มเพำะและก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations) 

 

6.1 กระบวนการท างาน (Work process) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.1 กำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำนของ ARIT.ARU 
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6.1ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืน ๆ และกระบวนการ 
(Program, Service, and PROCESS Design) 

จำกวิสัยทัศน์ของส ำนักวิทยบริกำรฯ “เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ   เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart University) อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อมภายในปี พ.ศ.2565”  น ำมำออกแบบและก ำหนดเป็น
ข้อก ำหนดของกระบวนกำรเพ่ือตอบสนองกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย บริกำร และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืน ๆ ของ
มหำวิทยำลัย ร่วมกับควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ำมำปรับปรุง
และก ำหนดเป็นข้อก ำหนดกระบวนกำรหลักของส ำนักวิทยบริก ำรฯ 2 ด้ำน คือ ด้ำนห้องสมุดและ             
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

6.1ก.(1) การจัดท าข้อก าหนดของการจัดการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอ่ืน ๆ 
และกระบวนการ  (Determination of Program, Service, and PROCESS Requirements)   
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีวิธีกำรในกำรจัดท ำข้อก ำหนดของกำรบริกำรและกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ
เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจ โดยกำรใช้ข้อมูลควำมต้องกำรและควำมคำดหวังจำกกระบวนกำรรับฟังเสียงของ
ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกหลักเกณฑ์มำตรฐำน ระเบียบ และนโยบำย
ต่ำงๆ เพ่ือเป็นแนวคิดและข้อก ำหนดที่ส ำคัญในกระบวนกำรท ำงำนหลัก 2 ด้ำน คือ ด้ำนห้องสมุดและ       
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 6 กระบวนกำร 1) กำรจัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ         
2) กำรบริกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 3) งำนวิทยบริกำรวิชำกำร 4) กระบวนกำรบริหำรระบบสำรสนเทศ                  
5) กระบวนกำรกำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6) กระบวนกำรพัฒนำระบบและวิเครำะห์ข้อมูล  
 

6.1ก(2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ (Key WORK PROCESSES)  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 2 ด้ำน คือ ด้านห้องสมุด ประกอบด้วย

กระบวนกำร 6 กระบวนกำร 1) กำรจัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ 2) กำรบริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ 3) งำนวิทยบริกำรวิชำกำร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยกระบวนกำร                
4) กำรบริหำรระบบสำรสนเทศ 5) กำรบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 6) กำรพัฒนำระบบและวิเครำะห์ข้อมูล   
ตำมตำรำงที่ 6.1ก(3) 

 

6.1ก(3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีแนวคิดในกำรออกแบบกำรให้บริกำรและกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ โดยใช้ 

SIPOC Model เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนด โดยค ำนึงถึงพันธกิจ ของส ำนักและของมหำวิทยำลัย สมรรถนะ
หลักขององค์กรและบุคลำกร ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ได้จำก
กำรสอบถำมข้อมูลผ่ำนแบบสอบถำม เพ่ือให้ส ำนักวิทยบริกำรฯ สำมำรถประเมินประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติกำร และน ำผลลัพธ์ไปปรับปรุงกำรจัดกำรกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ รวมถึงควำมเสี่ยง ควำมท้ำทำย
และสถำนกำรณ์ที่อำจเปลี่ยนแปลงในอนำคต เช่น ในกรณีเกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
(Covid-2019) ตำมตำรำงที่ 6.1ก(3) 
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ตำรำงที่ 6.1ก(3) กำรออกแบบกำรให้บริกำรและกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) 

ข้อก าหนด/เกณฑ์/ระเบียบ 
(Input) 

กระบวนการหลัก ผลลัพธ์ (Output) KPI วัดความ 
ส าเร็จ กระบวนการหลัก (Process) ตัวชี้วัดกระบวนการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

- มหำวิทยำลัย 
- คณะ หลักสูตรวิชำ 
-  นั ก ศึ ก ษ ำ /
บัณฑิตศึกษำ 
- บุคลำกรสำยวิชำกำร 
- บุคลำกรสำยสนับสนุ
วิชำกำร 
- บุคคลำภำยนอก 
- หน่วยงำนรำชกำร/
เอกชน 
- หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก 
- ชุมชน 
- คู่ค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. หลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมูล
จร ำจรทำงคอมพิ ว เ ตอร์ ของ
ผู้ใช้บริกำร พ.ศ. 2550  
2. พระรำชบัญญัติว่ ำด้วยกำร
ก ร ะ ท ำ ค ว ำ ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับ2) พ.ศ. 2560  
3. ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำ
ด้วยกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ 
ด้ำนกำรศึกษำ พ.ศ. 2560  
4. ประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ เรื่อง แนวทำง
ปฏิ บั ติ ใ นก ำ ร เ ผ ยแพร่ ข้ อมู ล
ข่ ำ ว ส ำ ร ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
มหำวิทยำลัย  
5. พระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2561  
6.  มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ก.พ.อ. 
พ.ศ.2553 
7. แผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
8. แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
9. จ ำนวนหลักสูตร 

1. การจัดหาและพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 
- จัดหำ จัดซื้อทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ฐำนข้อมูล เข้ำห้องสมดุได้ตรงกับควำม
ต้องกำรและทันต่อเวลำ 
- วิเครำะห์ทรัพยำกรสำรสนเทศได้ถูกต้อง
ตำมมำตรฐำนกำรลงรำยกำร AACR2 และ 
MARC21 
- กำรพัฒนำห้องสมุดเป็นห้องสมดุดิจิทัล 

1. แผนยุทธศำสตร์ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและไม่
พึงพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
3. กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศเป็นไป
ตำมมำตรฐำนห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ. 2544 

ฝ่ำยงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรฯ 

1. ผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจและไม่พึงพอใจ      
ด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
2. จ ำนวนทรัพยำกร
สำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึ้น  
3. จ ำนวนทรัพยำกร
สำรสนเทศแยกตำม
หลักสตูรกำรเรยีนกำรสอน    

≥ ร้อยละ 80 

2. การบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
- บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- บริกำรสืบค้นสำรสนเทศและช่วยกำร
ค้นคว้ำ 
- งำนประชำสัมพันธ์ 
- งำนบริกำรโสตทัศนวัสดุและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบรกิำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรยืม-คืนหนังสอืและ
ทรัพยำกรสำรสนเทศตำมสิทธิของ
ประเภทสมำชิก 
3. กำรเข้ำถึงกำรประชำสัมพันธ์เพจ
ส ำนักและทุกช่องทำง 

ฝ่ำยงำนบริกำร
ทรัพยำกรฯ 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ 

≥ ร้อยละ 80 

3. กระบวนการบริหารระบบสารสนเทศ 
-  กำรบริหำรและจัดกำร Web Server 
เว็บไซต์  ต้องสอดคล้องกับแผนบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนไอที 
- กำรบ ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
- กำรจัดกำรอุปกรณ์เครือข่ำย และระบบ
ส ำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ำย 

1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร
จัดกำร 
2. แผนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศให้ครอบคลุมทั่วถึง 
(แผนSmart University มหำวิทยำลัย
รำยชภัฏพระนครศรีอยุธยำ พ.ศ.2563-
2565)ฉบับปรับปรุง 2564 
 

ฝ่ ำ ย ง ำ น บ ริ ห ำ ร
ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจ
และ ไม่ พึ งพอ ใจต่ อกำร
บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ร ะ บ บ
สำรสนเทศ 
2. จ ำนวนระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่  

≥ ร้อยละ 80 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) 

ข้อก าหนด/เกณฑ์/ระเบียบ 
(Input) 

กระบวนการหลัก ผลลัพธ์ (Output) KPI วัดความ 
ส าเร็จ กระบวนการหลัก (Process) ตัวชี้วัดกระบวนการ ผู้รับผิดชอบหลัก 

 10. ควำมต้องกำรและควำม
คำดหวังของผู้รับบริกำร ผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
11. ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึง
พอใจ 

 3. ควำมถี่ของกำรขัดข้องกำรใช้งำน
ระบบ มีน้อยหรือไม่มีเลย 
 

   

 4. การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- งำนซ่อมบ ำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ติดตั้งซอฟตแ์วรล์ิขสิทธิ ์
- งำนบริกำรโสตทัศนศึกษำ ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ ห้องบรรยำย และหอ้งอบรม
สัมมนำ 
 
 
 

 

1. จ ำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิที่สนบัสนุน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนและกำรวิจัย 
2. จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
(จ ำนวนกำรใช้ห้อง 
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ห้องบรรยำย 
และห้องอบรมสัมมนำ)  
3. จ ำนวนนักศึกษำ บุคลำกรสำย
วิชำกำร บุคลำกรสำยสนับสนุน และผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียที่ใช้บริกำรซ่อม
คอมพิวเตอร ์
4. จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีปี
สุดท้ำยทีผ่่ำนเกณฑ์กำรวดัผล (IC3 หรือ
เทียบเท่ำ) ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 

ฝ่ำยงำนบริกำร
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจต่อกำรใช้
บริกำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

 

≥ ร้อยละ 80 

5. งานพัฒนาระบบและวิเคราะห์ข้อมูล 
-  งำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและ
ปรับปรุงเนื้อหำเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย 
คณะ และหน่วยงำน 

1. จ ำนวนระบบ ฐำนข้อมูลที่ได้รับกำร
ผลิต พัฒนำ และปรับปรุง 

ฝ่ ำ ย ง ำ น พั ฒ น ำ
ระบบและวิเครำะห์
ข้อมูล 

1. ร้อยละควำมพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจต่อระบบ
และ วิเครำะห์ข้อมูล 

≥ ร้อยละ 80 
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6.1ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (PROCESS Management and Improvement) 
6.1ข.(1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ (Process Implementation)  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินกำร โดยน ำกระบวนกำร PDCA เพ่ือ

ควบคุมและปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้บรรลุตำมข้อก ำหนดและตัวชี้วัดของกระบวนกำร โดยมี ผู้บริหำร
มอบหมำย ส่งมอบนโยบำยและข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ผ่ำนกำรมอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรและหัวหน้ำส่วนงำน
ที่เก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนรำยเดือน รอบ 6 เดือน 12 เดือน 
ในรูปแบบคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

   

6.1ข.(2) กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES)     
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำร เป็นกระบวนกำรสนับสนุนกระบวนกำรด ำเนินงำนที่
ส ำคัญ โดยพิจำรณำจำกกระบวนกำรที่ส่งมอบคุณค่ำให้แก่ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ กำรบริหำร
แผนปฏิบัติรำชกำรระยะสั้น และระยะยำว ระยะ 3 ปี กำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ กำรพัฒนำบุคลำกร 
งบประมำณและกำรเงิน กำรประกันคุณภำพ กำรจัดกำรควำมรู้ กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรจัดกำรทรัพยำกร 
อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรท ำงำนหลักของส ำนักวิทยบริกำรฯ นอกจำกนี้
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ยังมีวิธีกำรที่ท ำให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันของกระบวนกำรสนับสนุน               
จะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตำมตำรำงที่ 6.1ข(2) 
 

ตำรำงที่ 6.1ข(2) ตำรำงแสดงกระบวนกำรสนับสนุน ด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 
 

กระบวนการสนับสนนุ ข้อก าหนดที่ส าคัญ (เป้าหมาย) การพัฒนากระบวนการ ตัวชี้วัด 
กระบวนกำรด้ำนแผน 1.มีแผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี สอดคล้องกับของ

มหำวิทยำลัย 
2.มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติรำชกำร สู่บุคลำกร 
3. มีกำรก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน 

1.วิเครำะห์/ทบทวนเพื่อ 
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ป ฏิ บั ติ
รำชกำรปีละ 1 ครั้ง  
 

1.กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัด ผล
กำรด ำ เนินงำนตำมแผนปฏิบั ติ
รำชกำร 
 

กำรสื่อสำรและ
ประชำสมัพันธ์ 
 

1.  มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ ที่
หลำกหลำยและทันสมัย 
2. ด ำเนินกำรเชิงรุกในกำรประชำสัมพันธ์และ
สื่อสำร  

1. กำรน ำข้อมูลป้อนกลับ
มำสร้ ำ งนวัตกรรมกำร
บริกำร 
2. นิทรรศกำรออนไลน์ 

1.  ช่องทำงประชำสัมพันธ์แบบ
ออนไลน์ครอบคลุมทุกช่องทำงที่นิยม
ในปัจจุบัน 
 

งำนบุคคล 1. มีกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 
 

1.ก ำหนดแผนกำรบริหำร
และพัฒนำบุคลำกร  
 

1.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน    ปี
ละ 2 ครั้ง  
2.ผลกำรประเมินควำมผกูพัน      ต่อ
องค์กร 
3.ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุน
ที่ ไ ด้ รั บ ก ำ ร อ บ ร ม ทั ก ษ ะ ต ำ ม
สมรรถนะและต ำแหน่งงำน 
4. จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ 
กำรพัฒนำตำมเส้นทำง 
ควำมก้ำวหนำ้ในสำยงำน 
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กระบวนการสนับสนนุ ข้อก าหนดที่ส าคัญ (เป้าหมาย) การพัฒนากระบวนการ ตัวชี้วัด 
งบประมำณและกำรเงิน มีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำรเงินที่มี

ประสิทธิภำพตรงตำมแผนที่ก ำหนด 
มีกำรประชุมเร่งรัดติดตำม
กำรใ ช้จ่ ำยงบประมำณ 
ประจ ำเดือน 

- ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
แผ่นดิน ร้อยละ 100 
- ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
งบเงินรำยได้ ร้อยละ 85 
-  มี ก ำ ร ร ำย ง ำนผลกำ ร ใ ช้ จ่ ำ ย
งบประมำณ รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน 

กำรประกันคุณภำพ 1. มีกำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ในกำรพัฒนำส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 
 

1.กำรน ำผลกำรประเมินมำ
ป รั บ ป รุ ง คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรจัดกำรควำมรู้ 1. กำรใช้องค์ควำมรู้ในกำรพัฒนำบุคลำกร 
2. กำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหำ และพัฒนำประสิทธิภำพของงำน 
3. กำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

1.กำรน ำองค์ควำมรู้มำ
สร้ำงนวัตกรรม 

1. จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่จัดเก็บและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำร
ฯ เพิ่มมำกข้ึน 
2. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรให้
สอดคล้องกับปัจจุบัน 
3. คู่มือกำรปฏิบัติงำน ที่ได้รับกำร
เผยแพร่ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 1 .  กำรบริหำรจั ดกำรควำม เสี่ ย งที่ ส่ ง ผลต่ อ
ควำมส ำเร็จขององค์กร 
2. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนควำมเสี่ยง 

1. กำรก ำหนดปัจจัยควำม
เสี่ยง 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนควำม
เสี่ยงรอบ 6 เดือน / 12 เดือน 

กำรจัดกำรทรัพยำกร 
อำคำรสถำนท่ีและ
สภำพแวดล้อม 

1. ก ำหนดนโยบำยสิ่งแวดล้อม 
2. ก ำหนดมำตรกำรเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 
3. กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม (ส ำนักงำนสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว) 
4. กำรตรวจประเมิน 7 ส  

1.  กำรด ำ เนินงำนตำม
เกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียวและ
ห้องสมุดสีเขียว 

1. ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำน
ส ำนักงำนสีเขียว 
2. ผลกำรตรวจประเมิน 7ส 
 

 

6.1ข.(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ และกระบวนการ (Program. Service, and 
PROCESSES Improvement) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ น ำกระบวนกำร PDCA ออกแบบปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนและกระบวนกำร
สนับสนุน เพ่ือปรับปรุงงำนและผลกำรด ำเนินกำรของกระบวนกำร เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของสมรรถนะ
หลักของส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้บรรลุตำม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตำมตัวชี้วัดของกระบวนกำร ทั้ง 3 ด้ำน 
กระบวนกำรด้ำนห้องสมุด กระบวนกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกระบวนกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ตำมตำรำงที่ 6.1ข(3) 
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ตำรำงที่ 6.1ข(3) ขั้นตอนกำรปรับปรุงกระบวนกำร     

PDCA แนวทาง กระบวนการ ผลลัพธ ์
P 1. กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

แนวคิด 
2. กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน 

1. ส ำรวจควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
2. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย วัตถุประสงค์  
3. ก ำหนดยุทธศำสตร ์

กลยุทธ์ 

D 3. กำรก ำหนดหัวข้อปรับปรุง 
4. ศึกษำสภำพปัจจุบันและ
ก ำหนดเป้ำหมำย 
5. กำรวิเครำะห์หำสำเหต ุ

1. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน ก ำหนดตัวช้ีวัด 
2. ด ำเนินกำรตำมแผนงำน ให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 
3. ติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำเดือน และรอบ 6 เดือน และ 12 ดือน 

วิสัยทัศน์ 

C 6. ก ำหนดมำตรกำรแกไ้ขและ
น ำไปปฏิบตั ิ
7. กำรตรวจ ตดิตำมและ
ประเมินผล 

4.ประเมินควำมพึงพอใจและไม่พงึพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรและผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
5. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผน 

- ร้อยละควำมพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 
- ร้อยละของควำมส ำเรจ็กำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

A 8. น ำผลลัพธ์มำปรับปรุง
กระบวนกำร 

8. ก ำหนดแนวทำงและแผนงำนในกำรปรับปรุง
กระบวนกำรของปีถัดไป 
9. พัฒนำกระบวนกำรให้สอดคล้องควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวัง และสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน 
10. ประชุมสื่อสำร เผยแพร่ แนวทำงกำร
ปรับปรุงกระบวนกำร 

- แนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำร
เพื่อลดควำมแปรปรวนของ
กระบวนกำร 

 

6.1ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน (Supply-Network Management)  
    ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ควำมร่วมมือ ที่มีคุณสมบัติต่อกำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรของกำรปฏิบัติกำร ยกระดับผลกำรด ำเนินกำร และสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของส ำนัก 
รวมถึงเพ่ิมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำรคัดเลือกผู้ส่งมอบ พันธมิตร คู่ควำม
ร่วมมือ เพ่ือให้มั่นใจว่ำได้ตรงตำมลักษณะที่ต้องกำรส่งมอบ คุณสมบัติของผู้ส่งมอบต้องเชื่อถือได้  โดยมีวิธีกำร
คัดเลือกท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบมหำวิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำว่ำด้วยเรื่องพัสดุ มีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับและประเมินผู้ส่งมอบตำมรำยละเอียด ตำมตำรำงที่ 6.1ค 
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ตำรำงที่ 6.1ค กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน  
 

กระบวนการ บทบาทหน้าท่ี วิธีการคัดเลือก 
ผู้ส่งมอบ 
- บริษัทผู้ผลติ/ส ำนักพิมพ์ 
ตัวแทนจ ำหน่ำย 
- คู่ค้ำของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- คู่ค้ำของมหำวิทยำลัย
มรอย. 

- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศประเภท
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมควำม
ต้องกำรของหลักสตูรกำรศึกษำและควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำร  
- รองรับหลักสตูรกำรเรยีนกำรสอนแต่ละสำขำวิชำ 
- มีทรัพยำกรสำรสนเทศตรงตำมควำมต้องกำร 
- เป็นส ำนักพิมพ์ท่ีมีมำตรฐำนไดร้บัควำมนิยมจำกสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ 
- ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 
- กำรติดต่อประสำนงำนและกำรบริกำรหลังกำรขำย 

-  ผลิตและพัฒนำโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ Matrix เพื่อให้บริกำรทรัพยำกร
ส ำ รสน เทศทุ กประ เภท  ค รอบคลุ ม
ผู้ใช้บริกำรทุกประเภท 

- กำรปรับปรุงระบบให้ทันสมัย สอดคล้องตำมยุคสมัยและควำมต้องกำร
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- ผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรให้บริกำรหลังกำรจัดซื้อ 

-  จั ดหำ  ออกแบบและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำร 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
- พันธกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย มรอย. 

- จัดหำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่สอดรับกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัย 
- ออกแบบและพัฒนำระบบและวิเครำะห์
ข้อมูล ให้สอดคล้องตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
- พันธกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย มรอย. 
- กำรติดต่อประสำนงำนและกำรบริกำรหลังกำรขำย 

 - กำรจัดซื้อวัสดุ/ครุภณัฑ ์ - คุณภำพของวัสดุ/บริกำร 
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ 
- ผลกำรด ำเนินงำน 
- กรรมกำรกลั่นกรอง 
- นโยบำยของมหำวิทยำลัย มรอย. 
- ได้รับกำรเป็นSME 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีไม่เป็นไปตำมเง่ือนไข (เช่น กำรเสียค่ำปรับ กำรยกเลิก
สัญญำ กำรขึ้น Blacklist)   

พันธมิตร 
- มหำวิทยำลัย  หน่วยงำน
ภำยใน/คณะวิชำ ใน
มหำวิทยำลยั  

- สร้ำงควำมร่วมมือและพัฒนำงำนเพื่อ
สนับสนุนมหำวิทยำลัย 
- กำรจัดโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
- กำรสนับสนุนทรัพยำกรสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน และกำรวิจัย 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง 
- พันธกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของมหำวิทยำลัย มรอย. 
- ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนด้ำนนโยบำย งบประมำณ 
 
 

- นักศึกษำ 
- ศิษย์เก่ำ 
 

- กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอซื้อทรัพยำกร 
- กำรประเมินคุณภำพบริกำร/ข้อเสนอแนะ  
- กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร 

- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวัง   
- ควำมพร้อมในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
- ควำมพึงพอใจและควำมไม่พึงพอใจ 
- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
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กระบวนการ บทบาทหน้าท่ี วิธีการคัดเลือก 
- หน่วยงำนภำยนอก ภำครัฐ
และเอกชน ชุมชน โรงเรียน 

- กำรเข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำร 
 

- ควำมสอดคล้องพันธกิจ นโยบำย ยุทธศำสตร์ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
และของมหำวิทยำลัย มรอย. 
- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 

คู่ความร่วมมือ 
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยฯ 

- กิจกรรมบริกำรวิชำกำร/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด 

หน่วยงำนท่ีมีข้อตกลง MOU - ข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรแบ่งปัน
ทรัพยำกรและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้  

- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด 
- ควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรตำมข้อตกลงควำมร่วมมือ 

- เครือข่ำย ThaiLIS 
(TDC) 

- ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด 
- ควำมร่วมมือในกำรขยำยเครือข่ำยเพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงทรัพยำกร
ได้มำกข้ึน (ปริมำณตัวเล่ม) 

ชุมชน - ผู้ให้ข้อมูลและผู้รับบริกำร - ควำมสอดคล้องตำมพันธกิจห้องสมุด แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 
- ชุมชนที่ใกล้กับพื้นที่ให้บริกำร 

 

6.1ง. การจัดการนวัตกรรม (INNOVATION Management) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรกับโอกำสในกำรสร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

กลยุทธ์ น ำโอกำสมำวิเครำะห์และประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรอบด้ำน พิจำรณำว่ำควรเป็นนวัตกรรมที่จัดกำร
ควำมเสี่ยงได้ น ำมำก ำหนดเป้ำหมำยและตัววัดผล น ำผลที่ได้ไปใช้บูรณำกำรเข้ำกับกระบวนกำร ติดตำมและ
ประเมินผลนวัตกรรมจำกควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ำไปสู่กำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่อง มีกำรด ำเนินกำรก ำหนดขั้นตอนกำรจัดกำรนวัตกรรมตำมกลยุทธ์ ตำมตำรำงที่ 6.1ง 
 

ตำรำงที่ 6.1ง ขั้นตอนและวัตถุประสงค์กำรจัดกำรนวัตกรรมตำมกลยุทธ์ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

ขั้นตอนและวัตถุประสงคก์ารจัดการนวัตกรรมตามกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการฯ 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์

ส านักวิทยฯ  
ขั้นตอน  วัตถุประสงค์ขั้นตอน  

กลยุทธ์ที่ 1  
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับกำรให้บริกำร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่มีคุณภำพสูง (High 
Quality Service) 
 

1. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรออนไลน์     
e-Service  
2.  พัฒนำระบบข้อมูลต ำบลในจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดอ่ำงทอง ของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ  
3. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ยกระดับรำยได้ชุมชนฐำนรำก  
4. ส ำรวจและประเมินควำมพึงพอใจส ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1. พัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำร
ออนไลน์ e-Service 
2 .  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ แ ล ะ ก ำ ร
ให้บริกำร ส่งเสริมคุณภำพชีวิต
และยกระดับรำยได้ของชุมชน
ในพื้นที่บริกำร  
 

กลยุทธ์ที่ 3  
กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรวิจัยและ
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
เพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ 
(Smart University) อย่ำงยั่งยืน 

1. มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้
สอดคล้องกับระบบพัฒนำระบบรองรับวุฒิ
ภ ำวะ ในกำรพัฒนำไปสู่ รั ฐบำลดิ จิทั ล  
( Digital government maturity domain 
and area : MDA)  

1 .  กำรยกระดับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในระดับ
ที่สูงขึ้น ตำมเกณฑ์วุฒิภำวะ
รั ฐ บ ำ ล ดิ จิ ทั ล  ( Digital 
Government Maturity) 
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ขั้นตอนและวัตถุประสงคก์ารจัดการนวัตกรรมตามกลยุทธ์ ส านักวิทยบริการฯ 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ ์

ส านักวิทยฯ  
ขั้นตอน  วัตถุประสงค์ขั้นตอน  

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้งำนระบบสู่
รั ฐ บ ำ ล ดิ จิ ทั ล   ( Digital government 
maturity domain and area : MDA) 
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรอย่ำงชำญ
ฉลำด เพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) อย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4  
ก ำ ร พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
บริหำรจัดกำร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็น
ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
 

1. จัดหำและพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
2. มีกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำรและ
เทค โน โลยี สำรสนเทศ ที่ เ ป็ นมิ ตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อมตำม เกณฑ์ม ำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำน 
3. พัฒนำห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้  
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 

1. มีทรัพยำกรสำรสนเทศที่
ทันสมัย สอดรับกำรเรียนรู้ในยคุ
ดิจิทัล  
2 .  สนั บสนุ นก ำ รยกระดั บ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ กำร
วิจัยและนวัตกรรม 

 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ Operational Effectiveness) 
6.2ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (PROCESS Efficiency and EFFECTIVENESS) 
 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกระบวนกำรในกำรเพ่ิมประสิทธิผลของกำรปฏิบัติกำร โดยกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณประจ ำปีเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจหลัก ผ่ำนคณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณและติดตำม
งบประมำณของมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดกรอบวงเงินงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำยให้เป็นไปตำมแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ โดยมีคณะกรรมกำรเร่งรัดติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของมหำวิทยำลัย เพ่ือใช้งบประมำณ
อย่ำงคุ้มค่ำเป็นไปตำมวัตถุประสงค์  
 

6.2ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and Cybersecurity) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดกำรรักษำควำมปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ รวมถึงกำรปกป้องมิให้เกิดควำม

สูญเสียข้อมูล และป้องกันกำรบุกรุกกำรโจมตีจำกภำยนอก 3 ระบบ 1) ระบบรักษำควำมปลอดภัยทำง
เครือข่ำย (Firewall)  2) ระบบยืนยันตัวตน ( Authentication ) เพ่ือพิสูจน์ตัวบุคคล ว่ำผู้ใช้งำนที่เข้ำใช้ระบบ
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต คือใคร พร้อมทั้งท ำกำรตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำน ว่ำผู้ใช้งำนระบบเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ตของท่ำนนั้นมีสิทธิ์ใช้งำนได้หรือไม่ 3) ระบบจัดเก็บกำรจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ (Log File) เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริกำร แหล่งก ำเนิด ต้นทำง ปลำยทำง วันที่ ปริมำณ เวลำ ระยะเวลำ เส้นทำง ชนิด
ของบริกำร หรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรติดต่อสื่อสำรของระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือง่ำยต่อกำรตรวจสอบของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรขอดูข้อมูลของผู้กระท ำผิด โดยมีกำรจัดเก็บข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบ
วันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์  ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
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6.2ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน (Safety and Emergency Preparedness)   
6.2ค.(1) ความปลอดภัย (Safety)   
มหำวิทยำลัยฯ  มีกำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมปลอดภัยและภำวะฉุกเฉิน โดยกำรจัดท ำแนวนโยบำย

และแนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยของหน่วยงำนของรัฐ  จำกแนวนโยบำยดังกล่ำว ส ำนักวิทย
บริกำรฯ จึงมีกำรจัดท ำแผนเตรียมควำมพร้อมฉุกเฉิน แผนรองรับกรณีไฟฟ้ำดับ แผนกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย และแผนรองรับภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวัง กำรจัดเก็บและกำรดูแล
รักษำข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อมในกำรที่จะน ำข้อมูลสำรสนเทศ
ดังกล่ำวไปใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพตลอดเวลำ น ำปัจจัยดังกล่ำว เป็นประเด็นควำมเสี่ยงในแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง ประจ ำปี พ.ศ.2565 มีกำรควบคุม ติดตำม ประเมินผล รำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยริกำรฯ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ในกรณีที่เกิดเหตุ  มีระบบแจ้งเตือนผู้ดูแลผ่ำน SMS  ท ำให้ระยะเวลำในกำรเข้ำตรวจสอบเหตุสั้นลง 
ได้แก่ ระบบดับเพลิง เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ เครื่องส ำรองไฟ เครื่องปรับอำกำศแบบควบคุมอุณภูมิและควำมชื้น 

มีระบบส ำรองข้อมูล โดยกำรส ำรองข้อมูลของระบบที่ส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรงำนของ
มหำวิทยำลัย เช่น ระบบบริหำรกำรศึกษำ ระบบกำรจัดกำรเว็บไซต์ ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU 
Digital Work Flow) เป็นต้น โดยมีควำมถ่ี 1 ครั้ง/วัน    
 

6.2ค.(2) ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity)  
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ใช้เป็น

กรอบในกำรประเมินวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของส ำนัก เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและควบคุมปัจจัย กิจกรรม 
และกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน ที่อำจเป็นมูลเหตุของควำมเสียหำย สำมำรถป้องกันหรือบรรเทำควำมรุนแรง 
มีแผนส ำรองในภำวะฉุกเฉิน ไม่ว่ำจะเป็นภัยพิบัติจำกอัคคีภัย สภำพอำกำศ ภูมิอำกำศ  สำธำรณูปโภค กำร
ป้องกันภัย หรือเกิดจำกภำวะฉุกเฉิน กำรเตรียมควำมพร้อมอย่ำงครอบคลุมอำจช่วยลดผลกระทบ หำกเกิด
ภำวะฉุกเฉินและควำมต่อเนื่องของกำรด ำเนินกำรให้เกิดควำมมั่นใจว่ำระบบต่ำง  ๆ มีควำมพร้อม มีกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องต่อกำรเปลี่ยนแปลง และท ำให้ส ำนัก ด ำเนินกำรไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 

วิธีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้มั่นใจในกำรเตรียมควำมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน ดังนี้  
1. อธิบำยแผนกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรและผู้เกี่ยวข้องเข้ำใจอย่ำงครบถ้วนและซักซ้อมควำมเข้ำใจ

และวิธีปฏิบัติที่เกิดภำวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
2. มอบหมำยให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในกำรแก้ปัญหำควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยและกำรป้องกันเหตุ

ฉุกเฉินล่วงหน้ำ  
 3. แจ้งหมำยเลขโทรศัพท์และรำยละเอียดที่จ ำเป็นของบุคคล สถำนที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

รับทรำบอย่ำงทั่วถึง รวมทั้งวิธีกำรแจ้งข่ำวสำรไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น กำรขอรับบริกำรฉุกเฉิน ชื่อผู้แจ้ง
และเบอร์ติดต่อกลับ  

4. กรณีลิฟต์  มีกำรบ ำรุงรักษำทุกเดือน มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบสภำพลิฟต์ มีข้อปฏิบัติกรณีเกิดเหตุ
ลิฟต์ค้ำง    

5. กำรเตรียมกำรอุปกรณ์ประมวลผลส ำรอง (Redundancies) ตรวจสภำพควำมพร้อมใช้ของอุปกรณ์
ประมวลผลระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Availability of information Processing Facilities) ในกำรกู้คืน
สภำพสู่ภำวะปกติของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้พร้อมใช้งำนและพร้อมให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
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หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) 
 

7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ   
  7.1ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า   

ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ ใช้บริกำรและ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมำณ 2563-2565 ดังนี้ ตำมภำพที่   
7.1ก-1 ผลลัพธ์สถิติจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศท่ีด ำเนินกำรจัดหำ ปีงบประมำณ 2563-2565  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7.1ก-1 ประเภททรัพยำกร 
 

 
 

ภาพที ่7.1ก-2 ผลลัพธ์สถิติจ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ที่จัดหำ-จัดซื้อ และน ำออกให้บริกำร 2563-2565 
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ตำรำงที่ 7.1ก-3 ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับกำรเรียนกำรสอน ปีงบประมำณ 2565   
 

สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน หนังสือ(ไทย) หนังสือ
(ต่างประเทศ) 

โสตทัศนวัสด ุ E-Book ฐานข้อมูล 

กำรประถมศึกษำ 1728/3912 420/420 - - 11 ฐำน 
กำรศึกษำ (ปฐมวัย) 1728/3912 420/420 - - 
คณิตศำสตร ์ 2544/5696 315/320 - - 
คอมพิวเตอร์ศึกษำ 4804/10535 400/400 15/15 - 
วิทยำศำสตร ์ 840/1588 325/330 - 415/415 
พลศึกษำ 1663/3160 200/212 - 85/85 
สังคมศึกษำ 3954/8778 350/352 - - 
กำรศึกษำพิเศษฯและกำรสอนภำษำไทย 8466/1858 251/254 - - 
กำรสอนภำษำไทย 6873/13194 251/254 - - 
กำรสอนภำษำอังกฤษ 2941/5460 200/220 - - 
เศรษฐศำสตรุ์ธรุกิจ 5983/12137 335/350 - 250/250 
กำรจัดกำรโลจิสติกส ์ 2353/4817 390/401 - - 
กำรตลำด 8079/17196 390/401 - 185/185 
กำรจัดกำร 5972/12113 352/352 - - 
ธุรกิจระหว่ำงประเทศ 1144/2381 241/241 - - 
กำรท่องเที่ยว 3388/5938 250/255 45/45 350/350 
กำรบัญชี 1974/4254 200/212 - - 
กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ 4068/8946 212/215 - 55/55 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 5084/11089 400/400 - - 
กำรเป็นผูป้ระกอบกำร 8569/18124 251/251 - 212/212 
ภำษำไทย 8266/12128 251/254 - - 
ภำษำอังกฤษ 2941/5460 200/200 - - 
ภำษำญี่ปุ่น 1948/4299 150/155 - 250/250 
ศิลปะกำรแสดง 1258/1804 110/115 20/20 100/100 
สำขำวิชำดนตร ี 915/1804 85/85 25/25 100/100 
ดนตรสีำกล 105/212 85/85 - - 
ศิลปกรรม 4235/7245 62/95 25/25 - 
สหวิทยำกำรอสิลำม 533/1258 68/68 - - 
กำรปกครองท้องถิ่น 5606/9681 200/200 - 411/411 
รัฐประศำสนศำสตร ์ 5606/9861 200/200 - 411/411 
นิติศำสตร ์ 11775/23394 320/350 12/12 250/250 
กำรพัฒนำชุมชน 4403/3730 315/320 - - 
นิเทศศำสตร ์ 3513/7974 310/320 - 250/250 
ประวัติศำสตร ์ 8667/15869 289/295 19/19 125/125 
ภำษำจีน 492/1083 85/85 - - 
เทคโนโลยีกำรผลติพืช 2711/4966 250/251 - 350/350 
คหกรรมศำสตร ์ 2882/4966 58/95 - 320/320 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 3272/5445 58/95 - 320/320 
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สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอน หนังสือ(ไทย) หนังสือ
(ต่างประเทศ) 

โสตทัศนวัสด ุ E-Book ฐานข้อมูล 

วิชำเคม ี 888/2068 101/105 - - 
จุลชีววิทยำ 349/668 58/58 - - 
วิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 4804/10535 400/400 - 150/150 
คณิตศำสตร ์ 2544/2696 315/320 - - 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5643/11958 400/400 - - 
เกษตรศำสตร ์ 2711/4966 250/251 25/25 - 
วิศกรรมไฟฟ้ำ 2590/5353 225/230 - 50/50 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม(คอมพิวเตอร์) 2590/5353 225/230 - 50/50 
กำรจัดกำรเทคโนโลยีอตุสำหกรรม 2691/5580 225/230 - - 
สำธำรณสุขศำสตร ์ 5879/11337 268/285 - - 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 5879/11337 268/285 - 150/150 
วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 652/1190 185/185 - 350/350 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2691/5580 268/285 - 50/50 
กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม ่ 10280/21935 254/265 - 140/140  

 
 
 

 
 

ภาพที ่7.1ก-4 ผลลัพธ์สถิติผู้เข้ำใช้บริกำรและกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ ปีพ.ศ. 2563-2565 (ม.ค.-ธ.ค.) 
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จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ (ครัง้) จาํนวนการยืมทรพัยากรสารสนเทศ (ครัง้)
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7.1ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการท างาน   
 7.1ข (1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ใช้หลักกำรพ้ืนฐำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) ในกำรทบทวนและปรับปรุง
กระบวนกำรหลักและกระบวนกำรสนับสนุน เพ่ือตัดสินใจปรับกระบวนกำรท ำงำน ให้สำมำรถควบคุม ลด
ข้อผิดพลำด และลดกำรท ำงำนช้ำ ลดรอบเวลำในกำรท ำงำน ท ำให้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของ
กระบวนกำร บรรลุเป้ำหมำย ตำมตำรำงท่ี ตำรำงที่ 7.1ข-1 

 

 ตำรำงที ่7.1ข(1-1) ผลลัพธ์ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำรท ำงำนปีงบประมำณ 2563-2565 
 

ล าดับ ตัวชี้วัดตามกระบวนการ เป้าหมาย  
2565 

ปีงบประมาณ หมายเหตุ 
2563 2564 2565 

1 จ ำนวนกำรจัดซื้อ-จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรเสนอซื้อ 4,534 3,289 3,174  
2 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้ำน

ทรัพยำกรสำรสนเทศ 
ควำมพึงพอใจ 87 N/A 81.4 2 5 6 4  ป รั บ ใ ช้

แ บ บ ส อ บ ถ ำ ม ต ำ ม
มหำวิทยำลัย 

3 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริกำร 815 758 985  
4 จ ำนวนให้บริกำรยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ให้บริกำร 14,949 11,070 8,582  
5 จ ำนวนกำรเข้ำถึงกำรประชำสัมพันธ์ (ครั้ง) ให้บริกำร - 6,450 115,93

7 
 

6 จ ำนวนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้ควำมรู้แก่
ผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ให้บริกำร 7 2 6  

7 ควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมต่อกำรจัด
กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 

ส่งเสริมกำร
อ่ำน/บริกำร 

80.8 79.70 96.25  

8 จ ำนวนกำรประชำสัมพันธ์นิทรรศกำรออนไลน์ เผยแพร ่ 13 83 134  
9 จ ำนวนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ให้บริกำร 4 4 4  
10 จ ำนวนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่สนับสนุนกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและกำรวิจัย 
สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

3 3 3  

11 จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน (จ ำนวนกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ห้องบรรยำย และห้องอบรมสัมมนำ) 

สนับสนุนกำร
เรียนกำรสอน 

N/A N/A 63  

12 จ ำนวนนักศึกษำ บุคลำกรสำยวิชำกำร บุคลำกรสำย
สนับสนุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ใช้บริกำรซ่อม
คอมพิวเตอร์ 

ให้บริกำร 477 148 146    

13 จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีปีสุดท้ำยที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่ำ) ไม่น้อยกว่ำ ร้อย
ละ 50 

ร้อยละ 50 - 68.60 88.67 2563  
ไม่ได้จัดสอบ 

14 จ ำนวนระบบฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรผลิต พัฒนำ และ
ปรับปรุง 

ให้บริกำร - - 1 ระบบฐำนข้อมูลต ำบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
และจังหวัดอ่ำงทอง 
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ตำรำง 7.1ข(1-2) ผลลัพธ์ผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563-2565     
 

ตัวชี้วัดตามกระบวนการ หน่วยนับ 
 

เป้า 
หมาย  

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2563 2564 2565  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดจิิทัล (Digital Library)       
OKR1 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่ำ 500 ช่ือเรื่อง) ช่ือเรื่อง 500 200 300 500  
OKR2 มีกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์มำตรฐำน
กำรด ำเนินงำน 

เรื่อง 2 1 2 2  

OKR3 จ ำนวนหนังสือมีชีวิต เรื่อง 5 5 5 5  
OKR4 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำห้องสมุด (ห้องสมุดมนุษย์) เครือข่ำย 1 1 1 1  
OKR5 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ ระดับ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำก  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อมุ่งสู่มหำวิทยำลัยอจัฉริยะ (Smart University) อย่ำงยั่งยืน       
OKR1 ระดับควำมพร้อมและวุฒิภำวะในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทลั (Digital government maturity domain and 
area : MDA) Smart Government 

ระดับ 
6/6 

Smart 
Government 

E.G 
 

C.G 
 

S.G 
 

 

OKR2 ร้อยละของนักศึกษำช้ันปีสดุท้ำย (ในปีท่ีประเมิน) ของมหำวทิยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ที่เข้ำทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้ำนดิจิทัล 

ร้อยละ 60 - 50 60  

OKR3 มีแอปพลิเคชันระบบบริหำรกำรศึกษำ (Mobile Application)  ระบบ 1 - - N/A  
 
OKR1 มีกำรบริกำรในรูปแบบ e-Service หมำยเหตุ : กำรให้บริกำรข้อมูลภำยใต้กฎหมำยคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
(PDPA)โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นไป 

รูปแบบ 
 

2 - 1 2  

OKR2 ร้อยละของต ำบลที่ไดร้ับกำรพัฒนำระบบข้อมลูของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดอ่ำงทอง ร้อยละ 39 31 30 39  
OKR3 จ ำนวนครัวเรือนท่ีให้ควำมรู้และร่วมพัฒนำคณุภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ (โครงกำรยุทธศำสตรม์หำวิทยำลัย) ครัวเรือน 20 15 20 20  
OKR4  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระดับ มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด มำก  

 



83 
 
 

7 .1ข (2)   ความปลอดภั ยและการ เตรี ยมพร้ อมต่ อภาวะ ฉุ ก เฉิ น  (Safety and Emergency 
Preparedness)  
ตำรำงที ่7.1ข(2-1) รำยกำรจัดอบรมด้ำนควำมปลอดภัยและกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน ปีงบประมำณ 
2563-2565 
 

เร่ือง 2563 2564 2565 หมำยเหต ุ
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรดบัเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนไีฟ”    17/ธ.ค. 
กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย และกำรจัดท ำแผนฉุกเฉิน    29/มิ.ย. 
กำรป้องกันภัยพิบัติและกำรอพยพหนีไฟ    24/มี.ค. 

 

ตำรำงที ่7.1ข(2-2) รำยกำรแผนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรเตรียมพร้อมต่อภำวะฉุกเฉิน ปีงบประมำณ 2563-
2565  
  

แผนบริหารความเสี่ยง 2563 2564 2565 หมำยเหต ุ
ด้านห้องสมุด 
1. ควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัตอ่กำรปฏิบัติงำน และกำรให้บริกำรห้องสมุด     
2. กำรละเมิดลิขสิทธิ์ส ำหรับบรรณำรักษ์ห้องสมุด - -   
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ควำมไม่ต่อเนื่องในกำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ     

 

7.1ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน   
ตำรำง 7.1ค ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำรเครือข่ำยอุปทำนที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
  

กระบวนการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

ผู้ส่งมอบ 
- บริษัทผู้ผลติ/ส ำนักพิมพ์ ตัวแทน
จ ำหน่ำย 
- คู่ค้ำของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
- คู่ค้ำของมหำวิทยำลัยมรอย. 

- ส่งมอบทรัพยำกรสำรสนเทศ  TOR ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 
- ส่งมอบโปรแกรมห้องสมดุอัตโนมัติ Matrix  TOR ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 
- ส่งมอบระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจดักำร
และกำรให้บริกำร 

TOR ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 

- ส่งมอบวัสดุ/ครุภณัฑ์ และบริกำร TOR ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 
พันธมิตร 
- มหำวิทยำลัย  
- หน่วยงำนภำยใน/คณะวิชำ ใน
มหำวิทยำลยั  

- ร่วมมือในกำรด ำเนินโครงกำรตำมยุทธศำสตร์  
พันธกิจ และสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน วิจัยของ
มหำวิทยำลยั 

โครงกำร/
นักศึกษำ 

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 

- อำจำรย์/นักศึกษำ 
- ศิษย์เก่ำ 
 

- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ 
- พัฒนำระบบกำรให้บริกำร 
- ประเมินคณุภำพบริกำร/ข้อเสนอแนะ  

ควำมต้องกำร/
ควำมพึงพอใจ 

86.4 79.0 79.6 

- หน่วยงำนภำยนอก ภำครัฐและเอกชน 
ชุมชน โรงเรียน 

- เพิ่มโอกำสในกำรด ำเนินโครงกำรร่วมกัน โครงกำร ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 

คู่ความร่วมมือ 
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ - ดูแล ก ำกับ ควบคุมมำตรฐำนวิชำชีพและ

เครือข่ำย 
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรม 

ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 
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กระบวนการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

หน่วยงำนท่ีมีข้อตกลง MOU แบ่งปันกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน MOU 3 3 3 
- เครือข่ำย ThaiLIS (TDC) - ใช้ทรัพยำกรร่วมกันผ่ำนกำรยืมระหว่ำงห้องสมุด 

(ILL – Inter Library Loan) 
MOU ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 

- ชุมชน - ให้ข้อมูลและและรับบริกำร จัดโครงกำร - แม่ลำ หัวรอ 
 

7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results)  
7.2ก ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER-Focused 
Results) 
7.2ก(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Student and Other CUSTOMER 
Satisfaction) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมที่หลำกหลำย เพ่ือให้
ควำมรู้และพัฒนำผู้เรียนและลูกลูกค้ำกลุ่มอ่ืน ทั้งทำงด้ำนห้องสมุดและด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในปี       
พ.ศ. 2565 ทำงส ำนักได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ มีกำรเปรียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี คือ ปี 2563-2565 และมี
กำรเปรียบเทียบกับหน่วยงำนอื่นที่มีพันธกิจเหมือนกัน  
 

 
 

 

 
 
 
 

ภาพที่ 7.2ก(1-1) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ตอ่กำรให้บรกิำรของส ำนกัวิทย
บริกำรฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2ก(1-2) ร้อยละควำมพึงพอใจเปรียบเทียบรำยมิติ ปี 2565 

0%

50%

100%
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90

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หมายเหตุ : ร้อยละ
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ภาพที่ 7.2ก(1-3) ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ต่อส ำนักวิทยบริกำรฯเปรียบเทียบกับหน่วยงำนอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.2ก(1-4) ร้อยละควำมพึงพอใจกำรตอบสนองต่อลูกค้ำ/กำรประชำสัมพันธ์ของผู้ใช้บริกำร 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

หมายเหตุ : ร้อยละ

สวท.อยธุยา

สวท.นครปฐม

0%

100%

83.2 83 82.2 82

บคุลากรมีความพรอ้มในการใหบ้ริการ

บคุลากรใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัต่อความตอ้งการ

มีการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสารผ่านเว็บไซตห์รือระบบออนไลนอ่ื์นอยา่งต่อเน่ือง 

มีช่องทางออนไลนก์ารรบัขอ้รอ้งเรียนและมีการแจง้ผลการดาํเนินงานตามขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะท่ีสะดวกและรวดเร็ว
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ตำรำงที ่7.2ก(1-5 สำเหตุที่ไม่พึงพอใจจ ำแนกรำยมิติและรำยผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้เรียนและ 
ลูกค้ากลุม่อื่น 

ความถี่ในการวัดความไม่พึงพอใจ 2 คร้ัง /ปี 

มิติท่ี 1  
ความเป็นรูปธรรมของการ

บริการ 

มิติท่ี 2 
 ความน่าเชื่อถือและ

ความไว้วางใจ 

มิติท่ี 3  
การตอบสนองต่อลูกค้า 

มิติท่ี 4  
การใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มิติท่ี 5  
การใช้ทรัพยากร

สารสนเทศ 

มิติท่ี 6 
 การพัฒนาความก้าวหน้า

ในการให้บริการ 
ผู้ใช้บริการและลูกค้ากลุ่มอื่น 
นักศึกษำ/บัณฑิตศึกษำ   ต้องกำรให้เปิดวันอำทิตย ์ ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย ปรับปรุงเรื่องกำรเอำหนังสือ 

ใหม่ ๆ ข้ึนช้ันให้เร็วข้ึน 
 

 ต้องกำรให้มีมุมทำนกำแฟ  เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์    
 มีปลั๊กไฟบริกำร      
บุคลำกร 
สำยวิชำกำร(คณำจำรย์) 

ยกเว้นค่ำปรับ  มีควำมเต็มใจในกำร
ให้บริกำรควรยิ้มให้มำก
ขึ้น 

ขยำยเครือข่ำยสัญญำณเพิ่ม
เพื่อรองรับกำรใช้งำนให้ดียิ่ง  

ข้ึนจำกปัจจุบัน 

  

 ต้องกำรห้องส่วนตัวให้บุคคล
มำนั่งท่ำผลงำนวิชำกำร 

     

บุคลำกรสำยสนับสนุน
(บุคลำกร) 

ต้องกำรให้มีมุมทำนกำแฟ      

บุคลำกรภำยนอก จัดห้องหนังสือที เหมำะสม

ส ำหรับกำรอ่ำนหำควำมรู้
สำมำรถค้นคว้ำและท ำงำนได ้

 เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์  หนังสือ E-book.ทีส่ำมำรถ
ยืมได ้

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงำนรำชกำร ห้องประชุมมีไม่เพียงพอ      
หน่วยงำนเอกชน ห้องประชุมมีไม่เพียงพอ      

ชุมชน   เพิ่มกำรประชำสมัพันธ์    
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         7.2 ก.(2) ความผูกพันของผู้ เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  (Student and Other CUSTOMER 
ENGAMENT) 
         7.2ก.(2-1) ระดับควำมผูกพันของผู้ใช้บริกำรที่มีต่อกำรบริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
  ส ำนักวิทยบริกำร กลุ่มผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภำยนอก 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 7.2ก.(2-1) ร้อยละของกลุ่มผู้ใช้บริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลภำยนอก  

ที่มีควำมผูกพันธ์ต่อส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

จะกลบัมาใชบ้ริการอีก 
เมื่อมีโอกาส

จะแนะนาํเพื่อน/หรือบคุคลรูจ้กั
ใหม้าใชบ้ริการอีกในครัง้ต่อไป

83.2

81

ปี 2565

หมำยเหตุ : ร้อยละ
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7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results)  
7.3ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce- Focused Results) 
7.3ก(1) ขีดความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร  (Workforce Capability and Capacity)  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้วิเครำะห์อัตรำก ำลังตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้ได้
อัตรำก ำลังตำมควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลัย และกำรเข้ำสู่ต ำแหน่งที่
สูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุน ตำมตำรำงที่ 7.3ก(1 ) 

 

ตำรำงที่ 7.3ก(1) ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมิน   

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 
การประเมินอัตราก าลัง (ระยะยาว) 
1 จ ำนวนผู้บริหำรของส ำนักวิทยบรกิำรฯ 4 4 4 4 
2 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำชีพ 6 6 6 5 
3 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน 26 26 26 23 
การประเมินขีดความสามารถ (ระยะสัน้) 
1 กำรเข้ำสูต่ ำแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลำกรสำยสนับสนุน (คน)  2 3 N/A 

 

7.3ก(2) บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate) 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจว่ำสถำนที่ท ำงำนมีสุขภำวะ ควำมมั่นคง และ

ควำมสะดวกในกำรเข้ำท ำงำนของบุคลำกร โดยด ำเนินกำรให้บุคลำกรทุกคนมีควำมมุ่งมั่นและพัฒนำปรับปรุง
สภำพแวดล้อมของกำรท ำงำนและกำรเรียนกำรสอน ด้วยระบบมำตรฐำน 7 ส ภำยในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง            
ซึ่งก ำหนดผู้ปฏิบัติงำนและผู้รับผิดชอบแต่ละหน่วยงำนที่ชัดเจน ครอบคลุมสภำวะแวดล้อมและรองรับกำร
ท ำงำนของบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตำมภำพที่ 7.3ก(2) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่7.3ก(2) ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรที่มีต่อสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
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7.3ก(3) ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  

 ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ก ำหนดปัจจัยที่ส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร ได้ก ำหนดให้มีแนว
ทำงกำรประเมินผลควำมผูกพันโดยใช้แบบสอบถำมควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร ส ำนักวิทยบริกำรฯ             
ตำมรำยกำรประเมินทั้ง 3 ด้ำน ได้แก่ 1) ควำมปรำรถนำที่จะอยู่ในองค์กร 2) ด้ำนควำมตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร 
3) ด้ำนกำรรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร ส่งผลให้ควำมผูกพันของบุคลำกรอยู่ในระดับดี ตำมภำพที่ 7.3ก(3) 
ภำพที่ 7.3ก-4 ตำมภำพที่ 7.3ก(3-1) 

        
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7.3ก(3-1) ด้ำนควำมปรำรถนำที่จะอยู่ในองค์กร 

 
ภาพที่ 7.3ก(3-2) ด้ำนควำมตั้งใจที่จะอยู่ในองค์กร 

 

 
ภาพที่ 7.3ก(3-3) ด้ำนกำรรักษำควำมเป็นสมำชิกขององค์กร 
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7.3ก(4) การพัฒนาบุคลากร (Workforce Development)  

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรวำงแผนเพ่ือหำควำมต้องกำรของบุคลำกรตำมควำมต้องกำรส่วนบุคลล 
ได้แก่ ควำมก้ำวหน้ำในงำนสำยอำชีพ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ที่สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนตำมวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่ำนิยมขององค์กร ตำมตำรำงท่ี 7.3ก(4) 

ตำรำง 7.3ก(4) กำรพัฒนำบุคลำกร (Workforce Development) 

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2563 2564 2565 
1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรอบรมทักษะตำมสมรรถนะและต ำแหน่งงำน 80 80 80 N/A 
2 ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำอบรมและน ำเอำควำมรู้มำใช้ในกำรพัฒนำงำน 80 80 80 N/A 
3 ร้อยละของบุคลำกรที่น ำควำมรู้ทีน่ ำเอำควำมรู้ทักษะมำใช้ในกำรพัฒนำ

งำน 
80 80 80 80 

 

7.4ก ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม ( Leadership, 
Governance, and Societal Contribution Results) 
7.4ก(1) การน าองค์กร (Leadership) 
 

ตำรำง 7.4ก(1-1) ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำองค์กร  
 

ตัววัดผล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร 
กำรรับรูเ้กี่ยวกับวิสยัทัศน์ (ร้อยละ) ร้อยละ N/A N/A 85.40 
กำรรับรูเ้กี่ยวกับค่ำนิยมหลัก (ร้อยละ) ร้อยละ N/A N/A 84.80 

 

ตำรำง 7.4ก(1-2) กำรก ำกับดูแลองค์กร 
 

ตัววัดผล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ประเด็นทีต่้องไดร้ับกำรแกไ้ขตำมข้อเสนอแนะของส ำนักงำนตรวจสอบภำยในและผู้
ตรวจสอบภำยนอก (สตง.) 

เรื่อง 0 0 0 

ร้อยละควำมส ำเรจ็ของตัวช้ีวัดตำมแผนกลยุทธ์ ร้อยละ     100  100    100 
 
ตำรำง 7.4ก(1-3) กฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ และกำรรับรองคุณภำพ 
 

ตัววัดผล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ว่ำด้วยกำรจัดบริกำรและกำรจดักำรรำยได้
ในส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ พ.ศ. 2551 

มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 

ประกำศทบวงมหำวิทยำลัย เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ พ.ศ.2544  มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 
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ตัววัดผล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
ประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ เรื่องนโยบำยสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2564  

มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 

พระรำชบัญญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ประกำศสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์ เรื่อง จรรยำบรรณบรรณำรักษ์ พ.ศ. 2552   

มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 

มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งบรรณำรักษ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2553 มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 
หลักเกณฑ์กำรเก็บรักษำข้อมลูจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริกำร พ.ศ. 2550  มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ2) พ.ศ. 2560  มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 
ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำดว้ยกำรบริหำรข้อมลูสำรสนเทศ ดำ้นกำรศึกษำ พ.ศ. 
2560  

มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 

ประกำศมหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ เรื่อง แนวทำงปฏิบตัิในกำรเผยแพร่ข้อมลู
ข่ำวสำรผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย  

มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 

พระรำชบัญญัตลิิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ก.พ.อ. พ.ศ.2553 มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ พ.ศ.2560 มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 
พ.ร.บ. ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ รวมถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 
พ.ร.บ. ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน พ.ศ. 2555 มีกำรปฏิบตั ิ ✓ ✓ ✓ 

 
ตำรำง7.4ก(1-4) จริยธรรม  
 

ตัววัดผล หน่วยนับ 
ปีงบประมำณ 

2563 2564 2565 
จ ำนวนข้อร้องเรียนจำกผู้ใช้บริกำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ต่อกำรใหบ้ริกำรของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

เรื่อง ผ่ำน ผ่ำน ผ่ำน 

ร้อยละของบุคลกรที่รับรู้และพึงปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณของบุคลำกร 
(จรรยำบรรณของมหำวิทยำลัย) 

ร้อยละ N/A N/A 84.40 

 

ตำรำง 7.4ก(1-5) สังคม 
 

ตัววัดผล 
หน่วยนับ 

 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
1. โครงกำร/กิจกรรมทีส่ร้ำงประโยชน์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ครั้ง 1 2 2 
2. ส่งเสริมกำรบริหำรจดักำรดำ้นสิง่แวดล้อมด้วยเกณฑม์ำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library) และส ำนักงำนสเีขียว (Green Office) 

เกณฑ ์ ผ่ำน ผ่ำน 
ระดับดีเยี่ยม 

ผ่ำน 

3. ชุมชนในพื้นที่ ทีไ่ด้รับประโยชนจ์ำกโครงกำร/กิจกรรมของส ำนักวิทยบริกำรฯ ชุมชน 5 5 6 
4. ระบบฐำนข้อมูลต ำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวดัอ่ำงทอง โครงกำร ผ่ำน ผ่ำน 1 
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7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาดและกลยุทธ์ (Budgetary, Financial, Market, and 
Strategy Results) 

7.5ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Budgetary, Financial, and Market 
RESULTS) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกมหำวิทยำลัย แบ่งเป็นงบประมำณแผ่นดิน และ
งบประมำณเงินรำยได้ ซึ่งได้มีกำรเปรียบเทียบกับงบประมำณของส ำนักวิทยบริกำรฯ ตำมภำพที ่7.5ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.5ก งบประมำณประจ ำปี พ.ศ.2563-2565 
 

เมื่อเทียบงบประมาณที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้รับจัดสรรในแต่ละปี พบว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ได้รับจัดสรรงบประมำณน้อยกว่ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2564 เนื่องจำกจ ำนวนนักศึกษำลดลงท ำให้ได้กำร
จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนลดลง 
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7.5ก(1)  ผลการดำ เนินการด้านงบประมาณและการเงิน (Budgetary and Financial 
PERFORMANCE) 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีผลลัพธ์ของกำรด ำเนินกำรด้ำนงบประมำณ และกำรเงิน ตำมที่ ได้รับจัดสรร      
ในแต่ละปีงบประมำณ ทั้งงบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณงบเงินรำยได้ ตำมภำพที ่7.5ก(1) 
 

 
 

ภาพที่ 7.5ก(1) ร้อยละกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ พ.ศ.2563-2565 
 

จำกตำรำง 7.5ก(1) แสดงให้เห็นว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 งบประมำณรำยจ่ำยภำพรวมเป็นไป
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ โดยมีงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม คิดเป็นร้อยละ 92.23 ซึ่งมีงบประมำณคงเหลือ 
891,043.01 คิดเป็นร้อยละ 7.77 ซึ่งเป็นโครงกำร/กิจกรรม  
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ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

งบแผ่นดิน งบเงินรำยได้ บกศ. บกศ. (เพิ่มเติม) กศ.บป. รวมทั้งสิ้น
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7.5ก(2) ผลการด าเนินการด้านตลาด (Market Performance) 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถจัดหำรำยได้จำกกำรใช้ห้องประชุมอำคำร 100 ปี 

ห้องประชุมต้นโมก ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ ค่ำปรับหนังสือเกินก ำหนด และค่ำถ่ำยเอกสำร ซึ่งที่มำของ
รำยได้จะแสดงในตำมตำรำง 7.5ก(2) โดยได้แจกแจงรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน ตำมภำพที่ 7.5ก(2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.5ก(2) ร้อยละของรำยได้ท่ีเพ่ิมข้ึน/ลดลง 
 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2565 ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรปรับปรุงอำคำรวิทยบริกำร (อำคำร 15) 
และห้องประชุมศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  (อำคำร 100 ปี) และเนื่องจำกกำรพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ (Covid -19) ส่งผลกระทบท ำให้รำยได้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ลดลง 
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7.5ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation RESULTS) 
ผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักวิทยบริกำรฯ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

สรุปผลได้ว่า บรรลุเป้าหมำย 3 กลยุทธ์ จ ำนวน 12 ตัวชี้วัด บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 9 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุ
เป้ำหมำย จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด ตำมตำรำงที ่7.5ข   
ตำรำงที่ 7.5ข ผลลัพธ์ตัวชี้วัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร  
      

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 
1 จ ำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น  

(ไม่น้อยกว่ำ 500 รำยกำร/ช่ือเรื่อง) 
500 490 546 1,156 

2 มีกำรบริหำรจัดกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรด ำเนินงำน 

1 1 2 2 

3 จ ำนวนหนังสือมีชีวิต 5 5 5 5 
4 มีเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำห้องสมุด (ห้องสมุดมนุษย์) 1 1 1 1 
5 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจด้ำนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

(ร้อยละ81.40) 
มำกที่สุด - - มำก 

6 ระดับควำมพร้อมและวุฒิภำวะในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล   
(Digital government maturity domain and area: MDA)  

6/6 E Government Connected 
Government 

Smart 
Government 

6/6 
7 ร้ อยละของนักศึ กษำ ช้ันปีสุดท้ ำย  ( ในปีที่ ประเมิน )  ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ที่เข้ำทดสอบสมรรถนะ
และทักษะด้ำนดิจิทัล 

60 - 71.62 87.08 

8 มีแอปพลิเคชันระบบบริหำรกำรศึกษำ 1 - - N/A 
9 มีกำรบริกำรในรูปแบบ e-Service  3 1 2 3 
10 ร้อยละของต ำบลที่ได้รับกำรพัฒนำระบบข้อมูลของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดอ่ำงทอง 
109 30 30 39 

11 จ ำนวนครัวเรือนที่ให้ควำมรู้และร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ยกระดับรำยได้ (โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย) 

20 15 15 23 

12 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (ร้อยละ79.60) 

มำกที่สุด มำกที่สุด มำกที่สุด ปำนกลำง 

 
 
 

 

 

 
 

 



www.aru.ac.th/arit

www.facebook.com/ARIT.ARU99

เป�นองค์กรที�มีการบริหารจัดการ เพื� อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
(Smart University) อย่างยั�งยืน เป�นศูนย์รวมความรู้ทาง
วิชาการ เพื� อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ�น
รักษ์สิ�งแวดล้อมภายในป� พ.ศ.2565

ใจรักบริการ มีคุณธรรม ความถูกต้องแม่นยํา
ศูนย์รวมทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ร่วมใจสามัคคี มีจิตบริการ ทีมงานคุณภาพ

วิสัยทัศน์ 

ค่านิยม 

วัฒนธรรมองค์กร

 

มหา วิทย า ลัยร าช ภัฏพร ะนครศ รีอ ยุ ธย า
สาํนักวิทยบรกิารแลเทคโนโลยสารสนเทศ


