แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
ภายในปี พ.ศ.2564

คำนำ
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 4 และมาตรา 16 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผล
ตามเป้ า หมาย และการบริ ห ารงบประมาณเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2562-2564 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้การบริหาร
ราชการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 นโยบายการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ บาล นโยบายการบริ ห ารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่เป้าหมาย
ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่ วน คือ
ส่ ว นที่ 1 บทน า ส่ ว นที่ 2 กรอบการกาหนดแผนปฏิบั ติร าชการ 4 ปี ส่ ว นที่ 3 สาระส าคั ญของ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี ส่ ว นที่ 4 การน าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ปี สู่ ก ารปฏิ บั ติ และส่ ว นที่ 5
การติดตามและประเมินผล
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ สารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาหรับการนา
ยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การ
ดาเนินงานด้านต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 ก าหนดให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุตาม
เป้าหมาย และการบริหางบประมาณเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ไว้แล้ ว เพื่อให้การบริการราชการของสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2575 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
บริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาล นโยบายการบริหาราชการของกระทรวงศึกษาธิการตลอดจน
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิ ผล สามารถนา
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศไปสู่ เ ป้ า หมาย ภายใต้ ส ถานการณ์ แ ละบริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม
จึงได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)
โดย แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนา ส่วนที่ 2 กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติราชการ
4 ปี ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส่วนที่ 4 การนาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่การ
ปฏิบัติ และส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สู่การปฏิบัติได้
2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ส่วนที่ 2
กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทา
แผนปฏิบัติราชการ 4 พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ภายใต้ข้อกฎหมาย บริบทเชิง
ยุทธศาสตร์ของรัฐ บาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนาทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลั ยมา
กาหนดเป็นกรอบในการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ข้อกฎหมาย
2.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการ
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามพันธกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิ บัติร าชการของส่ ว นราชการตาม (1) ต้ องงมี รายละเอีย ด
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินงานของแต่ละขั้นตอน ป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่ว นราชการต้องจัดให้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
นั้นหรือเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็น
แผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13
ในแต่ล ะปี งบประมาณ ให้ ส่ ว นราชการจัด ทาแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี โดยให้ ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อ รัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรค 2 แล้วให้
สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิ จใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงานประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
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เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์
2.2.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไป มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และ
ทั ก ษะใหม่ ที่ ส ามารถประกอบอาชี พ ได้ ห ลากหลาย ตามแนวโน้ ม การจ้ า งงานในอนาคต ปรั บ
กระบวนการเรี ยนรู้ และหลั กสูตรให้ เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้า
ด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟัง
ความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี
5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และมีจิตวิญญาณของความเป็นครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู หรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7) ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน วัฒนธรรม
สากล การสร้างสรรค์งานศิลปะ และวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
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2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0)
รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยการวางกรอบพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
(1) ความมั่นคง
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยนากรอบยุทธศาสตร์ชาติไป
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่ง เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ
ซึ่งทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ จะถูกขับเคลื่อนโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในระยะแรก (ระยะปฏิรูป) จะขับเคลื่ อนด้ว ยแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติฉบับที่ 12
สาหรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยน
ประเทศไปสู่ ยุคที่ 4.0 คือ การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคที่ 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศด้วย
นวัต กรรมเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ โลกในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะมิติ ด้านทุน มนุ ษย์ ที่ค นไทยจะต้อ ง
ปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ
(1) เป็นคนไทยที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21
(2) เป็นคนไทยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
(3) เป็นคนไทยที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
(4) เป็นคนไทยที่มีทักษะดิจิทัลสอดคล้องกับการเข้าสู่ยุคดิจิทั ล โดยใช้กลไกประชารัฐเป็น
ตัวขับเคลื่อน
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 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 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
2.3 ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่นภายในปี 2564
พันธกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ภ าระหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ ก าหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้ บริการทางวิช าการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
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5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
ส่ งเสริ มให้ เกิด การจั ดการ การบารุ งรักษาและการใช้ป ระโยชน์จากทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ค่านิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้
นโยบายมหาวิทยาลัย
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็ นศูนย์ กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูล ด้านศิล ปวัฒ นธรรม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับ สุนน พัฒ นาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่าง
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556
นโยบายบริหารงานของอธิการบดี
1. ผลิตบัณฑิต เพื่อให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้นา
สังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
2. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณา
การการวิจัย การเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ ให้ เป็นที่พึ่ง
ของท้องถิ่นและสังคม
4. ส่งเสริมการสืบสาน ทานุบารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร
6. ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ย การผลิ ต และพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
7. เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนา
งานสู่ความเป็นเลิศ
8. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พึ่งพาให้ท้องถิ่น
9. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและสื บ สานแนวพระราชด าริ และหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมนามาสู่การปฏิบัติ
10. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11. สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
12. ส่ ง เสริ ม การแสวงหาความร่ว มมื อกั บ ต่า งประเทศ ในการเพิ่ม ศั ก ยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.25602579)
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒ นาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกแห่ง 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 ได้กาหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศ เป็นกรอบแนวทางในการพั ฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย ตามจุ ด เน้ น ที่ ส าคั ญ และยกระดั บ ศั ก ยภาพและความเชี่ ย วชาญของมหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
2.4 ทิศทางองค์กรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งสร้ างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกผลั กดันสู่ การเป็น
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. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับนี้จัดทาขึ้นจากการถ่า ยทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.25612564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562ซึ่งได้วิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่างๆ ทั้งในด้านโอกาสและอุปสรรค
ซึ่งเป็นภายนอกอันเกิดจาก นโยบายของผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ คือ นโยบายของรัฐบาล
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และในระดับพื้นที่ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่อาทิ
จังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กรมศิลปกร และวิเคราะห์เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลง
ที่มีแนวโน้ มที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคตอันใกล้ ทั้งในเชิง สั งคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา
ภายใต้ปรัชญา “แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ” มีวิสัยทัศน์
“มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
(Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564” โดยมีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น (11 กลยุทธ์) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ 1 พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
กลยุทธ์ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น
กลยุทธ์ 3 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ 4 สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ 5 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์ 6 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ 8 พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University
กลยุทธ์ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University

ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2562
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)
3.1 สรุปจานวนโครงการหลักและตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู และ
ยกระดับคุณภาพ
พัฒนาระบบบริหาร
บุคลากรทางการศึกษา
การศึกษา การวิจัยและ
จัดการ
นวัตกรรม
1 โครงการ
2 โครงการ
6 โครงการ
5 โครงการ
3 ตัวชี้วัด
1 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด
4 ตัวชี้วัด
รวมโครงการหลักทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ = 14 โครงการ 11 ตัวชี้วัด
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. พัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่
ที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด

1. จานวนโครงการที่สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ร่ ว มพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น ตามเป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ก าร
พัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ 2. จ านวนโครงการที่ส านักวิ ทยบริการ
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย และเทคโนโลยีสารสนเทศนาเทคโนโลยี
สู่ท้องถิ่น
สารสนเทศสู่ชุมชน
3. สนับสนุนด้านเทคโนโลยี 3. จานวนโครงการสื บสานโครงการอัน
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาครู เนื่องมาจากพระราชดาริและนาศาสตร์
และบุคลากรทางการศึกษา พระราชาสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564
5
5
5

-

2

2

2

-

2

2

2

โครงการหลัก

ผู้รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

12

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ
พ.ศ.)
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
โครงการหลัก
2561 2562 2563 2564
4. สนับ สนุน ด้านเทคโนโลยี 1. ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของครู แ ละ - ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. โครงการอบรมสื บ ค้ น
สารสนเทศเพื่อการผลิตครู บุ ค ลากรทางกา รศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กา ร
85
85
85 ฐานข้อมูลออนไลน์
ให้ บ ริ ก ารของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการสนับสนุนการใช้
ห้องเรียนออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการหลัก
2561 2562
2563
2564
5. ยกระดั บ การพั ฒ นา 1. ร้ อยละความพึงพอใจของนั กศึกษาและ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. จัดทาโครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
ทรัพยากรสารสนเทศ
บุ ค ลากรที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
85
85
85
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (High
Quality Service)
2. พัฒนาระบบการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ
6. ยกระดับ คุณภาพการ
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 1. โครงการพัฒนาห้องสมุดสานักวิทย
ให้บริการ
85
85
85
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา
3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ชุ ด ข้ อ สอบคว ามรู้ พื้ น ฐ านด้ า น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานสากล)
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ตรงตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
85
85
85
3 . จ า น ว น ห ลั ก สู ต ร ฝึ ก อ บ ร ม ด้ า น 2
2
2
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและด้านห้ องสมุ ด
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด (ปีงบประมาณ
พ.ศ.)
กลยุทธ์
ตัวชี้วัด
2561 2562
2563
2564
8. พัฒนามหาวิทยาลัย 1. จานวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านระบบ เฟส 1
เฟส 2 เฟส 3
สู่ Smart University
เครือข่าย (Network Infrastructure)
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2. จานวนระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ
ของส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ การบริ ห ารจั ดการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
10. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. สนั บ สนุ น การพั ฒ นา 3. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย สู่ Green ห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วตามเกณฑ์ ก ารพั ฒ นา
University
ห้องสมุดสีเขียว
4. จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า น
ห้ อ งสมุ ด และเทคโนโลยี ส ารสนเทศกั บ
องค์กรภายในประเทศ

ร้อยละ
60

ร้อยละ
70

โครงการหลัก

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย
สู่การเป็น Smart University

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
2.1 โครงการจั ดหาครุ ภั ณ ฑ์
ประจ าส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภายใน)
2.2 โครงการระบบฐานข้อมูล
ระดับมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 1. โครงการห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว
80
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
1
1
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย

ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สู่การปฏิบัติ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) สู่การปฏิบัติ นั้น สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้วางระบบและกลไกการดาเนินงานไว้ดังนี้
1. ส านั ก วิทยบริ การและเทคโนโลยีส ารสนเทศจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่ส อดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย

คณะ/สานัก/สถาบัน

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะกรรมการดาเนินงาน
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนที่ 5
ติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการนาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 สานักิิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาิิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) สู่ การปฏิบัติผ่ านแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ.2562 จึงกรอบระยะเิลาการติดตามผลการดาเนินงาน และการประเมินผลคิามสาเร็จไิ้ใน
ส่ินนี้ เพื่อให้ทราบถึงคิามก้าิหน้าของผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนิทางดังนี้
5.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
5.1.1 กรอบระยะเิลาติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

ครึ่งแผน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

สิ้นสุดแผน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

5.1.2 การทบทินและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

2561

2562

2563

2564

สิน้ สุดปีงบประมาณ
5.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ตัิชี้ิัดคิามสาเร็จของการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
ลาดับ
1

ชื่อตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
ครึ่งแผน
สิ้นสุดแผน
ระดับ 4
ระดับ5

ระดับคิามสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
เกณฑ์การวัด
ระดับ 1 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 50 - ร้อยละ 59.99
สูตรในการคานิณ
ระดับ 2 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99
จานวนตัวชีว้ ัดที่บรรลุเป้าหมาย x 100
ระดับ 3 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99
ระดับ 4 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99
จานินตัิชีิ้ ัดทั้งหมด
ระดับ 5 ตัิชี้ิัดบรรลุร้อยละ 90 - ร้อยละ 100

สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165
เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th

