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ค ำน ำ 
  

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 4 และมาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผล
ตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2562-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้การบริหาร
ราชการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นโยบายการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เป้าหมาย 
ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ    
ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส่วนที่  3 สาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5         
การติดตามและประเมินผล 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน า
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การ
ด าเนินงานด้านต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตาม
เป้าหมาย และการบริหางบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ไว้แล้ว เพ่ือให้การบริการราชการของส านัก    
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2575 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นโยบายการบริหาราชการของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยุทธศาสตร์
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถน า
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)    
โดย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ   
4 ปี ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่การ
ปฏิบัติ และส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
สู่การปฏิบัติได้ 
 2. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ส่วนที่ 2 

กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ภายใต้ข้อกฎหมาย บริบทเชิง
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนน าทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัยมา
ก าหนดเป็นกรอบในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

2.1 ข้อกฎหมาย 
 2.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
  มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) ก่อนจะด าเนินการตามพันธกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า 

(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องงมีรายละเอียด
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินงานของแต่ละขั้นตอน ป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
นั้นหรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 

 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็น
แผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 
 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรค 2 แล้วให้
ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว 
 ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงานประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
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 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 

2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
 2.2.1 นโยบายรัฐบาล  
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้  
  1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
  2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
  3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
  4) พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ
ทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับ
กระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟัง
ความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี  
  5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน  
  6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 
  8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
  9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน วัฒนธรรม
สากล  การสร้างสรรค์งานศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
  10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  
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 2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
 รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง”  
 โดยการวางกรอบพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
 (1) ความมั่นคง  
 (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไป
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่ง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 
 ซึ่งทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จะถูกขับเคลื่อนโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะแรก (ระยะปฏิรูป) จะขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 
 ส าหรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยน
ประเทศไปสู่      ยุคที่ 4.0 คือ การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคที่ 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วย
นวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะมิติด้านทุนมนุษย์ ที่คนไทยจะต้อง
ปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ 

(1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีสอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21 
(2) เป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
(3) เป็นคนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล 
(4) เป็นคนไทยที่มีทักษะดิจิทัลสอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็น

ตัวขับเคลื่อน 
 

 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ 
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ 
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง  
                             และยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ  
                              ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
2.3 ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา 
 คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 

วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นภายในปี 2564 
 

พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
 

       มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง      
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน  วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม       
วิทยฐานะครู 
 

 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
  1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
  4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
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  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 

อัตลักษณ์ 
 ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 

ค่านิยม 
 เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 
 

นโยบายมหาวิทยาลัย 
 1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ     

สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

 4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 6. สนับสุนน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

 7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่าง
คุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

 10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ประกาศ  ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556 
 
 

นโยบายบริหารงานของอธิการบดี 
 1. ผลิตบัณฑิต เพ่ือให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้น า
สังคมในทิศทางที่ถูกต้อง 
 2. ส่งเสริมการวิจัย เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณา
การการวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา 
 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ ให้เป็นที่พ่ึง    
ของท้องถิ่นและสังคม 
 4. ส่งเสริมการสืบสาน ท านุบ ารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 5. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 
 6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา       
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 7. เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนา
งานสู่ความเป็นเลิศ 
 8. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พ่ึงพาให้ท้องถิ่น 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือน้อมน ามาสู่การปฏิบัติ 
 10. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 11. สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 12. ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) 
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนว
ทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและ
พัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นของตน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามจุดเน้นที่ส าคัญ และยกระดับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2.4 ทิศทางองค์กรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปรัชญา 
 แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

 วิสัยทัศน์  
 มุ่งสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ(Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564 
 

 ค่านิยมองค์กร 
 มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ 
 

 เอกลักษณ์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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 พันธกิจ  
 1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ  
 3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้จัดท าขึ้นจากการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-
2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562ซึ่งได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่างๆ ทั้งในด้านโอกาสและอุปสรรค    
ซึ่งเป็นภายนอกอันเกิดจาก นโยบายของผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ คือ นโยบายของรัฐบาล
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และในระดับพ้ืนที่ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่อาทิ 
จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรมศิลปกร และวิเคราะห์เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง
ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทั้งในเชิง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา 
ภายใต้ปรัชญา “แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” มีวิสัยทัศน์  
“มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
(Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น (11 กลยุทธ์) ดังนี้  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 1  พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 กลยุทธ์ 2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 3  สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 4  สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตครู  
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 กลยุทธ์ 5  ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 6  ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 
 กลยุทธ์ 7  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ 8  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 
 กลยุทธ์ 9  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University 



ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2562  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) 

 

3.1 สรุปจ านวนโครงการหลักและตัวชี้วัด 
 

แผนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 

1 โครงการ 2 โครงการ 6 โครงการ 5 โครงการ 
3 ตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 

 

รวมโครงการหลักท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ = 14 โครงการ 11 ตัวชี้วัด 
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง      
พ.ศ.2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

1. พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. จ านวนโครงการที่ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 

- 5 5 5 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย
สู่ท้องถิ่น 

2. จ านวนโครงการที่ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศน าเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่ชุมชน 

- 2 2 2   

3. สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

3. จ านวนโครงการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง 

- 2 2 2   

 
 
 
 
 
 



12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ 

พ.ศ.) โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการผลิตครู 

1. ร้อยละความพึงพอใจของครูและ
บุ คล ากรทา งกา รศึ กษาที่ มี ต่ อกา ร
ให้บริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

1.  โครงการอบรมสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์ 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2. โครงการสนับสนุนการใช้
ห้องเรียนออนไลน์ 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

5. ยกระดับการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (High 
Quality Service) 

- ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

1. จัดท าโครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ 
 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2. พัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ 

 

6. ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ 

 - ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

1. โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทย 
   บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (ชุ ดข้ อ สอบความรู้ พ้ื นฐ านด้ าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานสากล) 

 

7. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

- ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3 .  จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อบ ร ม ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและด้านห้องสมุด
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

- 2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ 

พ.ศ.) โครงการหลัก ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 

8.  พัฒนามหาวิทยาลัย    
สู่ Smart University 

1. จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านระบบ
เครือข่าย (Network Infrastructure)  
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 

- เฟส 1 เฟส 2 เฟส 3 1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย      
สู่การเป็น Smart University 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จ านวนระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 2. โครงการพัฒนาเครือข่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
   2.1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภายใน) 

 

10. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        2.2 โครงการระบบฐานข้อมูล
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

11. สนับสนุนการพัฒนา
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู่  Green 
University 

3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ห้องสมุดสี เขียวตามเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว 

 ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
80 

1. โครงการห้องสมุดสี เขียว 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 4. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
องค์กรภายในประเทศ 

 1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

  

 



ส่วนที่ 4 
การน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่การปฏิบัติ 

 
 ในการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) สู่การปฏิบัตินั้น ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้วางระบบและกลไกการด าเนินงานไว้ดังนี้ 
 1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน 
 2. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน 

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี         
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ



ส่วนที่ 5 
ติดตามและประเมินผล 

 

 เมื่อมีการน าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ส านักิิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาิิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) สู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.2562 จึงกรอบระยะเิลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลคิามส าเร็จไิ้ใน
ส่ินนี้ เพ่ือให้ทราบถึงคิามก้าิหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนิทางดังนี้ 
 

5.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 
 5.1.1 กรอบระยะเิลาติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 
 

 

5.1.2 การทบทินและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

 

 

 

 

5.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ตัิชี้ิัดคิามส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 
 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน 
1 ระดับคิามส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ระดับ 4 ระดับ5 
 เกณฑ์การวัด 

 ระดับ 1 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 50 - ร้อยละ 59.99 
ระดับ 2 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 
ระดับ 3 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 
ระดับ 4 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 
ระดับ 5 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 90 - ร้อยละ 100 

สูตรในการค านิณ 
 
 

 

 

ครึ่งแผน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

สิ้นสุดแผน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

2561 2562 2563 2564 

 สิน้สดุปีงบประมาณ 

จ านวนตัวชีว้ัดที่บรรลุเปา้หมาย x 100 
 

จ านินตัิชี้ิ ัดทั้งหมด  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที ่96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165 

เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th 


