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คำนำ
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ที่ดี พ.ศ.2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้
การบริหารราชการของสานักฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์สานักฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถน าสานั กฯไปสู่เป้าหมาย ภายใต้ สถานการณ์ละบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่รวดเร็วใน
ปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิ บั ติร าชการประจาปี พ.ศ.2561 ส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แบ่ งเนื้ อหาออกเป็ น 5 ส่ ว น คือ ส่ ว นที่ 1 บทนา ส่ ว นที่ 2 กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ส่วนที่ 4 การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ และ
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 จะเป็นเครื่องมือสาหรับการนายุทธศาสตร์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การดาเนินงานในด้านต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และนาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์
ตัวชี้วัด และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป
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2.6 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2561
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2543 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้
การบริหารราชการของสานักฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผล 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
แผนปฏิ บั ติร าชการประจ าปี พ.ศ.2561 ส านัก วิ ทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
แบ่ งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่ ว น คือ ส่ วนที่ 1 บทนา ส่ ว นที่ 2 กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ส่วนที่ 4 การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สู่การปฏิบัติ และ
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อใช้เป็ น กรอบทิศทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส านักวิ ทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. เพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ภายใต้ข้อกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนา
ลักษณะสาคัญองค์ของสานักฯ กาหนดเป็นกรอบในการดาเนิน ดังนี้
2.1 ข้อกฎหมาย
2.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จ ะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติต ามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้น
หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็น
แผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ในแต่ล ะปี งบประมาณ ให้ ส่ ว นราชการจั ดทาแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี โดยให้ ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่ อให้ความ
เห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้
สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรื อภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
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2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์
2.2.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและการเรียนรู้ การ
ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ
เป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
2. ในระยะเฉพาะหน้ า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ
ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
3. ให้องค์กรภาคประชาคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับประบวนการ
เรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี
5. ส่งเสริ มอาชีว ศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลั ยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการ
เรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
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2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รัฐบาลได้วางกรอบการพั ฒนาระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการวางกรอบ
พัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โดยนากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
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 เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
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2.3 ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจั ดการ
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 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุง รักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิช าการแก่สังคม
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริ มวิทย
ฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ
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ส่ งเสริ มให้ เกิด การจั ดการ การบ ารุงรั กษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ค่านิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 11 ข้อ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิ ตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้ องการของสังคม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3. เป็ นศูนย์ กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูล ด้านศิล ปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริห ารและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6. สนับ สุนน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่าง
คุ้มค่า เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่ งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
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10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
นโยบายบริหารงานของอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานของ
อธิการบดี 12 ข้อ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิต เพื่อให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้นา
สังคมในทิศทางที่ถกู ต้อง
2. ส่งเสริมการวิจัย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณา
การการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ ให้เป็นที่พึ่งของ
ท้องถิ่นและสังคม
4. ส่งเสริมการสืบสาน ทานุบารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร
6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
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 การแสวงหาความร่ ว มมื อ กับ ต่ า งประเทศ ในการเพิ่ม ศั กยภาพและความ
เข้มแข็งทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์
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แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
ที่ป ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อ ใช้เ ป็ น กรอบแนวทางการขับ เคลื่ อ นการดาเนิน งานของ
มหาวิทยาลัยทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กาหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทิศทางในการดาเนินงานตามพันธ
กิจ ของมหาวิทยาลั ย ที่มุ่ง ตอบสนองความต้องการของประเทศ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยตามจุดเน้นที่สาคัญ และยกศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
2.4 ทิศทางองค์กรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสร้ างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกลไกผลั กดันสู่ การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) และมหาวิทยาลัยอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
(Clean University) ภายในปี พ.ศ.2564
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
3. สนับสนุนการเรียนการสอน
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
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เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีคุณภาพ
นโยบายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์
4. พัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)
5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning)
6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green & Clean
Library)
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลระดับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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2.5 แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ระยะ
20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณ
แผนงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

แผนงานพื้นฐานของด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้าน
พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพ
คน)
แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ

แผนการบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

(แผนงานบูรณาการ)

(แผนงานบูรณาการ)

แผนงานรองส่งเสริมและ
พัฒนา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้เรียนได้รับการศึกษาทีม่ ีคุณภาพมาตรฐาน
มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ มีทกั ษะใน
การคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการของคน
ทุกช่วงวัยและมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ

การสร้างโอกาสทาง
การศึกษาในทุกระดับให้กับ
ประชาชนอย่างทั่วถึงและ
เสมอภาค

ประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี
มาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ

การสร้างโอกาสทาง
การศึกษาในทุก
ระดับให้กับ
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง และเสนอภาค

(แผนงานพืน้ ฐาน)
เป้าหมาย

แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวงศึกษาธิการ

ประชาชนได้รับการศึกษาและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ระยะ 5
ปี (พ.ศ.2560-2564)
(ฉบับปรับปรุง)

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม

การสร้างโอกาส
การศึกษาในทุกระดับ
ให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและเสนอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิน่

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประชาชนได้รับ
การศึกษาและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตที่
มีมาตรฐาน
คุณภาพที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ : วิจัย
และนวัตกรรมใน
อุสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของ
ประเทศ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ :
วิจัยและนวัตกรรมเพือ่
แก้ไขปัญหาหรือสร้าง
ความเข้มแข็งด้านสังคม
ชุมชน ความมัน่ คง และ
คุณภาพชีวิตประชาชน
ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ :
วิจัยเพื่อสร้าง/
สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพ

ผลงานวิจัย นวัตกรรมองค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ทีน่ าไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
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เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน
(มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

เพื่อขยายการ
ผลิตกาลังคน
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

เพื่อผลิตกาลังคน
ที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการของ
ประเทศ

เอบริการวิชาการแก่
หน่วยงาน/ประชาชน
ในชุมชนและสังคมให้
มีความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนาตนเอง เพือ่ เพิ่ม
ศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศ

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิต
นักศึกษาและชุมชนในการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิน่
และอนุรกั ษ์ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย

เพื่อเป็นค่าใช้ใช้ในการดาเนินการ
ภาครัฐ

นักเรียนในสังกัด
มหาวิทยาลัยได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์
ที่กาหนดไว้

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ให้มีความ
หลากหลายเพื่อ
เอื้อต่อการศึกษา
และการเรียนรู้
ตลอดชีวติ อย่างมี
คุณภาพ

เพื่อวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายของ
ประเทศทีน่ าไปสู่
การพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ

เพื่อการวิจัย สร้าง
นวัตกรรม และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่
นาไปสู่การแก้ไขปัญหา
สังคม การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิน่ และ
ประเทศ

เพื่อการวิจัย
สะสมองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพและ
สามารถนาไปใช้
ในการพัฒนา
สร้างนวัตกรรมที่
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและ
ประเทศ

ผลิต/โครงการ

ผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์

ผลงานการให้บริการ
ทางวิชาการ

ผลงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

โครงการอบรมและ
เข้าค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักเรียน/นักศึกษา

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมใน
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของ
ประเทศ (งานวิจัย
3 โครงการ)

โครงการวิจัย
และพัฒนาเพือ่
สร้าง/สะสมองค์
ความรูท้ ี่มีตอ่
ศักยภาพ
(งานวิจัย 10
โครงการ)

งบประมาณ
(448,332,700 บาท)

76,027,600
บาท

104,376,400
บาท

6,100,000 บาท

765,000 บาท

247,543,300 บาท

5,425,600 บาท

990,500 บาท

745,000 บาท

โครงการการวิจัยและ
นวัตกรรมเพือ่ แก้ปัญหา
หรือสร้างความเข็มแข็ง
ด้านสังคม ชุมชน ความ
มั่นคง และคุณภาพชีวิต
ประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
(งานวิจัย 12 โครงการ)
3,461,300 บาท

2,898,000 บาท

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย
ของผลผลิต/
โครงการ

ตัวชี้วัดที่ 1 :
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
จานวน 330 คน
(งปม.1)

ตัวชี้วัดที่ 1 :
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
จานวน 1,450
คน (งปม.6)

ตัวชี้วัดที่ 1 :
จานวนผู้เข้ารับการ
บริการ 3,300 คน
(งปม.11)

ตัวชี้วัดที่ 1 :
จานวนนักเรียน
ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 1,218
คน
(งปม.17)

ตัวชี้วัดที่ 1 :
ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีระดับ
ความสามารถด้าน
การใช้
ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
เมื่อเทียบกับการ
ทดสอบตาม
มาตรฐาน
ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ
(CEFR) หรือ

ตัวชี้วัดที่ 1 :
ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมนาไปสู่
การใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์
เป้าหมาย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการ (งานวิจัย
3 โครงการ)
(งปม.20)

แนวทางที่ 2.1 วิจัยและ
พัฒนาเพือ่ ความมั่นคง
สังคม และการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ 1 :
ผลงานวิจัยที่สามารถ
นาส่งเป็นแนวทางเพื่อ
กาหนดนโยบายของ
ภาครัฐและ/หรือ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบใน
ด้านต่างๆ ร้อยละ 70
ของโครงการ (งานวิจัย 5

แนวทาง 3.1
วิจัยพื้นฐาน
ตัวชี้วัดที่ 1 :
โครงการวิจัยที่
แล้วเสร็จ
สามารถยื่น
ตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติ
ร้อยละ 50
(งานวิจัย 1
โครงการ)
(งปม.23)

ตัวชี้วัดที่ 1 :
จานวนผลงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม ที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมชองชาติ 27
โครงการ/กิจกรรม
(งปม.14)
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เทียบเท่าในผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น = ระดับ
A1 (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20) ผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย =
ระดับ A2 (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20)
ผู้เรียนระดับ
ปริญญาตรี =
ระดับ B2 (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20)
(งปม.19
ตัวชี้วัดที่ 2 :
จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่ จานวน
300 คน (งปม.
2)

ตัวชี้วัดที่ 2 :
จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่ จานวน
1,900 คน (งปม.
7)

ตัวชี้วัดที่ 2 : จานวน
โครงการบริการ
วิชาการของท้องถิน่
86 โครงการ/กิจกรรม
(งปม.12)

ตัวชี้วัดที่ 2 : จานวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 3,650 คน
(งปม.15)

ตัวชี้วัดที่ 3 :
จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่ จานวน
1,025 ตน
(งปม.3)

ตัวชี้วัดที่ 3 :
จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่ จานวน
6,550 คน
(งปม.8)

ตัวชี้วัดที่ 3 : ผลงาน
บริการวิชาการได้
นาไปใช้ประโยชน์/ต่อ
ยอด ร้อยละ 50 (งปม.
13)

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ไทยของกลุม่ เป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 85 (งปม.16)

ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละ
ของผู้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้รับการ
อุดหนุนและการ
ช่วยเหลือค่าใช่จ่าย
ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มีความเหมาะสมกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน
(ร้อยละ 100)
(งปม.18)

โครงการ) (งปม.21)

แนวทางที่ 2.3 การ
จัดการความรู้การวิจัย
เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนา
ชุมชนและสังคม และ
เพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 2 : ผลงานวิจัย
ที่สามารถนาส่งเป็น
แนวทางเพือ่ กาหนด
นโยบายของภาครัฐและ/
หรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบในด้านต่างๆ
ร้อยละ 70 ของโครงการ
(งานวิจัย 7โครงการ)
(งปม.22)

แนวทางที่ 3.2
วิจัยประยุกต์
ตัวชี้วัดที่ 2 :
โครงการวิจัยที่
สามารถกาหนด
แนวทางนาไปต่อ
ยอดเชิงลึกหรือ
นาไปใช้
แก้ปัญหาการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน ร้อย
ละ 50 (งานวิจัย
9 โครงการ) (งป
ม.24)
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ตัวชี้วัดที่ 4 :
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ได้งานทาตรง
ตามสาขาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ 80
(งปม.4)
ตัวชี้วัดที่ 5 :
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ด้าน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ร้อยละ 85
(งปม.5)

ตัวชี้วัดที่ 4 :
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ได้
งานทาตรงตาม
สาขาภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
ร้อยละ 80
(งปม.9)
ตัวชี้วัดที่ 5 :
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านสังคมศาสตร์
ร้อยละ 85
(งปม.10)
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2.6 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการบริหารการเงินงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสอดคล้ อ งกั บ ร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายส าคัญของรัฐ บาล แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2579 และ
แนวทางการพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และพันธกิจของ
สานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดล าดับความส าคัญของภารกิจ
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามพันธกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ จึงกาหนดนโยบายการจัดสรร
และการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยประกอบด้วยนโยบาย จานวน 8 ข้อหลัก
สาคัญ จานวน 3 ข้อ และแนวทางการจัดทางบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังนี้
นโยบาย
1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและข้อกาหนดที่สาคัญ โดยการดาเนิน
ภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การขัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2564 ของมหาวิทยาลั ย แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ.2561 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวบ่งชี้คุณภาพที่สานักวิทยบริการกาหนดโดย
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้ องกับแหล่งที่มาของงบประมาณ คานึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อนักศึกษาและ
ประชาชนโดยตรง
2. การจั ด ท างบประมาณในลั ก ษณะบู ร ณาการ หน่ ว ยงานต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการภายใต้กรอบการจัดทาแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และภารกิจที่สาคัญของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อลดความซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การจัดลาดับความสาคัญ/จาเป็นเร่งด่วน และความพร้อมการดาเนินงาน โดยให้ความสาคัญกับ
แผนยุทธศาสตร์มากกว่าแผนงานพื้นฐาน พร้อมพิจารณาถึงความจาเป็น ความเร่งด่วน และความพร้อมการ
ดาเนินงานทุกด้าน กาหนดเป้าหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจาเป็นและวงเงินงบประมาณ
4. การทบทวนการดาเนินภารกิจในปีที่ผ่านมา โดยต้องนาผลการประเมินแผนงาน/โครงการของปี
ที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์ประเมินตนเองของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในรอบ 9 เดือน เพื่อ
พิจ ารณาทบทวน ชะลอ ปรั บ ลด หรื อยกเลิ กการดาเนินงานแผนงาน/โครงการที่มีผ ลการประเมินหรือมี
ความสาคัญในระดับต่า หมดความจาเป็น หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนในระดับต่างๆ
เพื่อนางบประมาณดังกล่าวไปดาเนินภารกิจที่มีความสาคัญในระดับสูงที่มีความจาเป็นเร่งด่วน มีความพร้อม
ส่วนภารกิจที่ดาเนินการต่อเนื่องให้มีการพัฒนาต่อยอดการดาเนินงาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การด าเนิ น ภารกิ จ ต้ อ งพิ จ ารณาการใช้ จ่ า ยงบประมาณให้ ครอบคลุ ม ทุ ก แหล่ ง เงิ น ทั้ ง เงิ น
งบประมาณและเงินรายได้ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการดาเนินภารกิจของหน่วยงานภายในและภายนอก
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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6. การน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการดาเนินงาน โดยการดาเนินภารกิจ
แผนงาน/โครงการต้องยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล มีความพอประมาณ และมีภูมิคุ้มกัน
โดยอาศัยหลักวิชาการ ความรู้ ควบคู่คุณธรรมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
7. ประสิ ทธิภาพการใช้จ่ าย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องกาหนดแผนการ
ดาเนิ นงานตามภารกิจ ให้ เป็ นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลั ย
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามภารกิจต้องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การดาเนินงานคานึงถึงความประหยัดซึ่งยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ
8. การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ รองรั บ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามแนว
พระราชดาริโดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย และพื้นที่ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งมั่น
หลักการสาคัญ
นอกจากนี้การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ควรมีหลักสาคัญในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
การจัดทางบประมาณต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูล
ค่าใช้จ่ายที่ชัดเขน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้
2. ส่งเสริมการจัดการเชิงพื้นที่
บู ร ณาการการจั ด ท าแผนให้ เ หมาะสมกั บ ศั ก ยภาพของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยอาศั ย การส ารวจ
ข้อเท็จจริงจากพื้นที่ รวมทั้งให้ความสาคัญกับกลไกการดาเนินงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ เช่น ส่วนราชการในพื้นที่
จังหวัดให้บริการของมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
3. หลักการมีส่วนร่วม
การดาเนินแผนงาน/โครงการ ต้องมีกระบวนการให้ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนในการ
ดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสิ้ นใจ แก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการจัดทาแผนงาน แผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกั บ
นโยบายสาคัญตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และนโยบายการจัดทางบประมาณของ
กระทรวงศึก ษาธิ การ มีค วามชัดเจนในการวั ดของประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิ ผ ลของแผนงาน/โครงการกั บ
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน โดยจาแนกเป็นวงเงินงบประมาณและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3
ส่วน ประกอบด้วย
แผนยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาของสานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนงานพื้นที่ : แผนงานตามภารกิจพื้นฐาน
แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3.1 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงินงบประมาณ
3.2 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติหน่วยงาน
3.3 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามมิติยุทธศาสตร์
3.4 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามมิติหน่วยงาน
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3.1 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ
มิติยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
มิติแหล่งงบประมาณ
 งบประมาณแผนดิน
 งบบารุงการศึกษา (บกศ.)
 งบ กศ.บป.
 งบบัณฑิตศึกษา
 งบบารุงการศึกษาคงคลัง (บกศ.คงคลัง)
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สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจยั และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานบริหารเพื่อรองรับ
กรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
รวม

งบแผ่นดิน
โครงการ
งบประมาณ
19
7,961,675.00

แหล่งงบประมาณ/จานวนโครงการ และงบประมาณ
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษา
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
6
558,600.00
2
105,00.00
1
13,000.00

งบ บกศ. (เพิ่มเติม)
โครงการ งบประมาณ
4
3,600,500.00

รวม

คิดเป็นร้อยละ

โครงการ
32

งบประมาณ
11,968,775.00

โครงการ
11.64

งบประมาณ
2.11

8

7,477,100.00

4

3,779,680.00

-

-

-

-

-

-

12

11,256,780.00

4.36

1.99

60

15,478,384.00

52

10,788,143.00

7

867,540.00

2

1,550,900.00

16

6,577,800.00

137

35,262,767.00

49.82

6.22

25

170,142,241.00

42

41,586,997.00

11

12,966,460.00

1

871,300.00

7

5,885,100.00

86

231,452,098.00

31.27

40.83

1
-

247,543,300.00
-

5
1

26,401,820.00
2,622,760.00

-

-

1
-

382,800.00
-

-

-

7
1

274,327,920.00
2,622,760.00

2.55
0.36

48.39
0.46

113

448,332,700.00

110

85,738,000.00

20

13,939,000.00

5

2,818,000.00

27

16,063,400.00

275

566,891,100.00

100.00

100.00

กรอบวงเงินงบแผ่นดิน
กรอบวงเงินงบ บกศ.
กรอบวงเงินงบ กศ.บป.
กรอบวงเงินงบบัณฑิตศึกษา
วงเงินอนุมัติ บกศ. (เพิ่มเติม)
รวมงบประมาณทุกกรอบวงเงิน

448,332,700.00
85,738,000.00
13,939,000.00
2,818,000.00
16,063,400.00
566,891,100.00

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

79.09
15.12
2.46
0.50
2.83
100.00
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3.2 สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

งบแผ่นดิน
โครงการ
งบประมาณ

แหล่งงบประมาณ/จานวนโครงการ และงบประมาณ
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษา
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ

งบ บกศ. (เพิ่มเติม)
โครงการ งบประมาณ

รวม

คิดเป็นร้อยละ

โครงการ

งบประมาณ

โครงการ

งบประมาณ

3

12,486,400.00

5

2,687,344.00

3

1,313,760.00

-

-

-

-

11

16,487,504.00

4.00

2.91

3

12,486,400.00

5

2,687,344.00

3

1,313,760.00

-

-

-

-

11

16,487,504.00

4.00

2.91
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3.3 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามมิติยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
A 1.6 ผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมชาติ

ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

แผนงาน/โครงการ
ประเภทตัวชี้วัด
แผนปฏิบัตริ าชการ

ลาดับ
25

ชื่อแผนงาน/โครงการ
3115000010
ส่งเสริมวิทยวิชาการ

งบประมาณ (บาท)
303,000.00

แหล่งงบประมาณ
(2) งบ บกศ.

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ชื่อตัวชี้วัด
S 3.5 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ สถาบัน/สานัก และมหาวิทยาลัยอยู่
ในระดับดี

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ประเภทตัวชี้วัด

ลาดับ
112

ชื่อแผนงาน/โครงการ
6115000008
พัฒนาบุคลากร
สานักวิทยบริการฯ

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
306,200.00
(2) งบ บกศ.

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ชื่อตัวชี้วัด
S 4.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
S 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรที่มตี ่อบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
S 4.3 ระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการบริหาร

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ประเภทตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

ลาดับ
23

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ยุทธศาสตร์

24

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ยุทธศาสตร์

25

ชื่อแผนงาน/โครงการ
6115000002
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6115000003
พัฒนาสานักวิทยบริการฯ
6115000007
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจา
สานักวิทยบริการฯ

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
3,000,000.00 (1) งบประมาณ
แผ่นดิน

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2,599,900.00

(1) งบประมาณ
แผ่นดิน

“

6,886,500.00

(1) งบประมาณ
แผ่นดิน

“

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

23
ตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
S 4.4 จานวนระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อ ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ/ฐาน
การบริหารและการตัดสินใจตามพันธ
กิจหลัก
A 4.1 ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ของบุคลากรภายใน
A 4.2จานวนบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ
ทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

ไม่น้อยกว่า 2 MOU

ประเภทตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

ลาดับ
65

ชื่อแผนงาน/โครงการ
6119000006
พัฒนาสานักวิทยบริการฯ

แผนปฏิบัตริ าชการ

66

แผนปฏิบัตริ าชการ

67

6119000009
บริหารจัดการพัฒนา
สานักวิทยบริการฯ
6119000011
จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจา
สานักวิทยบริการฯ
6115000005
บริหารจัดการพัฒนา
สานักวิทยบริการฯ
6115000004
พัฒนาสานักวิทยบริการฯ
6115000012
จัดซื้อครุภัณฑ์
สานักวิทยบริการฯ

76
77
78

รวมงบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
642,840.00
(2) งบ บกศ.

ผู้รับผิดชอบ
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

202,332.00

(2) งบ บกศ.

“

1,232,972.00

(2) งบ บกศ.

“

114,258.00

(3) งบกศ.บป.

“

260000.00

(3) งบกศ.บป.

“

939,502.00

(3) งบกศ.บป.

“

16,487,504.00

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

24
3.4 รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
ชื่อแผนงาน/ชื่อโครงการ
1 6115000002 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 6115000003 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 6115000007 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4 6115000010 ส่งเสริมวิทยวิชาการ
5 6115000006 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6 6115000008 พัฒนาบุคลากรสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7 6115000009 บริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8 6115000011 จัดหาครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
9 6115000005 บริหารจัดการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
10 6115000004 พัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 6115000012 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมงบประมาณ (บาท)

แผนงาน/โครงการ
งบประมาณ (บาท) แหล่งงบประมาณ
3,000,000.00
(1) งบแผ่นดิน
2,599,900.00
(1) งบแผ่นดิน
6,886,500.00
(1) งบแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ผลผลิต
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

(3) ผลงานการให้บริการทางวิชาการ

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(2) งบ บกศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

260,000.00

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

939,502.00

(3) งบ กศ.บป.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

(2) ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

303,000.00
642,840.00
306,200.00
202,332.00
1,232,972.00
114,258.00

16,487,504.00

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 12,486,400 บาท
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ห้องสมุด)
รายจ่ายอื่น
1. บารุงรักษาลิฟต์โดยสาร จานวน 1 งาน
2. ค่าบารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 1 งาน
3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ
(20,10,10)
4. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย
(60,60,60,20)
5. หนังสือ (700,1000,1000,500)
6. วัสดุ (4,7,7,2)

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
รายจ่ายอื่น

ปริมาณ

งบประมาณ
2,599,900

2 งวด
1 งาน
40 รายการ
200 รายการ
3,200 เล่ม
20 รายการ

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

811,800

762,480

747,500

278,120

29,960
256,800
200,000

256,800
85,000

14,980
57,500

57,500

14,980
-

300,000

90,000

90,000

90,000

30,000

1,500,000
313,140

300,000
80,000

500,000
100,000

500,000
100,000

200,000
33,140

3,000,000

1,035,005

1,095,521.5

577,610.5

291,863.00

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

26
งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 12,486,400 บาท
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
1. ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องServer ประจาปี
จานวน 1 งาน
2. ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ (UPS) ประจาปี จานวน 1 งาน
3. ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ประจาปี จานวน 1 งาน

ปริมาณ
4 งวด

งบประมาณ

5. ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์
6. ค่าชุดข้อสอบ (Microsoft)
7. ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus
8. ค่าบริการ Cloud Service จานวน 1 งาน
9. บารุงรักษา domain name aru.ac.th
10. ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่

99,510
19,260
43,816.50
642,000.00
417,300.00
100,000
74,000
856
400,000

11. ค่าวัสดุ

40 รายการ

1,130,497.50

งานจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการฯ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1

6,886,500
80 เครื่อง

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

72,760

2 งวด
4 งวด
3 งวด
1 สิทธิ์
1 งาน
1 งาน
1 งาน
1 ชื่อ
15 รายการ

4. ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server ประจาปีจานวน 1 งาน

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2

1,760,000

18,190
4815
642,000
100,000
70,000

18,190
49,755
4815
14,605.50
417,300.00
856
140,000

18,190
4815
14,605.50
140,000

200,000
6,886,500

450,000
-

400,000
-

-

-

-

-

1,760,000

18,190
49,755
4,815
14,605.50
74,000
50,000
80,497.50

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 12,486,400 บาท
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
3. เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
4. ระบบเครือข่ายไร้สาย

ปริมาณ

2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 ระบบ

งบประมาณ

260,000
2,868,800
1,997,700

รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ต.ค.-ธ.ค.60
260,000
2,868,800
1,997,700

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

28
งบบกศ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 2,687,344 บาท
รวมทุกไตรมาส
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ห้องสมุด)
ใช้สอยและวัสดุ
1. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์
2. หนังสือตาราวิชาการ (250,250,100,100)
3.หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (1600,1550,1550,1330)
4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (35,35,30)
งานพัฒนาบุคลากรประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1. ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/ไปราชการ
2. อบรมพัฒนาบุคลากร
3. งานประกันคุณภาพ

ปริมาณ

งบประมาณ
642,840

1 งาน
700 เล่ม
6000 ฉบับ
100 เรื่อง

12,840
300,000
300,000
30,000
306,200

10 ครั้ง
3 ครั้ง
1 ครั้ง

220,000
30,000
56,200

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

212,840

190,000

140,000

100,000

12,840
100,000
90,000
10,000
86,200

100000
80,000
10,000
40,000

20,000
10,000
56,200

30,000
10,000
-

50000
80,000
10,000
160,000
150,000
10,000
-

50000
50,000
20,000
20,000
-
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งบบกศ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 2,687,344 บาท
รวมทุกไตรมาส
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

งานบริหารจัดการสานักฯ
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาสานัก
เบี้ยประชุม, ค่าพาหนะ)
2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสานักฯ)
4. วัสดุ
งานส่งเสริมวิทยวิชาการ
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1. กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 . กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
1.2 การอ่านเพื่อบริการชุมชน

ปริมาณ

งบประมาณ
245,237

(ค่า

3 ครั้ง
20 วัน
14 ครั้ง
22 รายการ

1 ครั้ง
2 ครั้ง

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

66,155

82,735.0

67,740.0

28,607

57,600

19,200

19,200

19,200

-

8,400
9,485
169,752
281,000

1,260
2,695
43,000

840
2,695
60,000
100,600

2940
2,695
42,905

3360
1400
23,847

30,000
10,000
20,000

75,600

10,000
10,000

10,000

48,600

56,200

-

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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งบบกศ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 2,687,344 บาท
รวมทุกไตรมาส
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

2. ส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2.2 งาน library and IT Fair
2.3 อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
2.4 อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Leaning
2.5 งานส่งเสริมเรียนรุ้ด้านห้องสมุด
3. ห้องสมุดมนุษย์
3.1 ห้องสมุดมนุษย์
4. นิทรรศการหมุนเวียน
4.1 วันสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช (13 ต.ค.)
4.2 วันพ่อขุนรามคาแหง (17 ม.ค.61)
4.3 วันคล้ายวันสวรรคตพระนเรศวรมหาราช (25เม.ย.61)

ปริมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
15 คน

งบประมาณ
118,000
26,000
35,000
20,000
22,000
15,000
70,000
70,000
15,000

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

10,000
5,000

35,000
10,000
11,000
5,000

18,600
-

11,000
5,000

18,600
-

18,600
-

26,000
14,200
-

1 ครั้ง

3,000

3,000

-

-

-

1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,000
3,000

-

3,000
-

3,000

-
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งบบกศ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 2,687,344 บาท
รวมทุกไตรมาส
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

4.4 วันอนันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ( 9 มิ.ย. 61)
4.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 (28 ก.ค.61)
5. นิทรรศการตามโครงการพระราชดาริ
5.1 นิทรรศการตามโครงการพระราชดาริ รัชกาลที่ 9 5 ธ.ค.60
5.2 นิทรรศการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน (วันแม่12 ส.ค.61)
6. นิทรรศการหมุนเวียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
6.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
7. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
7.1 วันลอยกระทง (3 พ.ย.60)
งานจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการฯ
ครุภัณฑ์
1. เครื่องถ่ายเอกสาร
2. เครื่องบันทึกเสียง
3. ไมโครโฟนชนิดมีสาย

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ครั้ง
1 ครั้ง

3,000
3,000
8,000
3,000
5,000
32,000
32,000
8,000
8,000
1,212,067

8,000
8,000
1,212,067

8,000
-

8,000
-

8,000
-

99,500
5,297
30,000

99,500
5,297
30,000

-

-

-

1 ครั้ง
1 ครั้ง
8 เรื่อง
1 ครั้ง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
20 ตัว

-

-

3,000
-

3,000
-

-

3,000
-

-

5,000

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 2,687,344 บาท
รวมทุกไตรมาส
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

4. ไมโครโฟนไร้สายสาหรับพิธีกรแบบคล้องหู
5. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
6. เก้าอี้
7. เก้าอี้สานักงาน
8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter Link
9. เครื่องดูดฝุ่น
10. เครื่องวัดสัญญาณกล้องวงจรปิด อนาลอก
11. เครื่องทดสอบกล้องวงจรปิด IP Camera
12. เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ
13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Swithc ขนาด 24 ช่อง
14. ชาตั้งไมโครโฟน ตั้งโต๊ะ
15. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2
16. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point ชนิดไม่มี
Controller

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

42,000
130,000
32,000
20,940
33,180
3,650
7,500
12,000
28,000
120,000
18,000
240,000

42,000
130,000
32,000
20,940
33,180
3,650
7,500
12,000
28,000
120,000
18,000
240,000

-

-

-

390,000

390,000

-

-

-

ปริมาณ

งบประมาณ

1 ชุด
1 เครื่อง
16 ตัว
6 ตัว
6 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
10 ตัว
10 ตัว
8 เครื่อง
52 ตัว

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก
งานพัฒนาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ห้องสมุด)
ใช้สอยและวัสดุ
1. หนังสือ (40,40,10,10)

งบกศ.บป.
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 1,313,760 บาท
รวมทุกไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ปริมาณ
งบประมาณ
ต.ค.-ธ.ค.60 ม.ค.-มี.ค.61
260,000
100 เล่ม

งานบริหารจัดการสานักฯ
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/ค่าสาธารณูปโภค
1. วัสดุ (4,6,5,5)
2. ค่าสาธารณูปโภค
งานจัดหาครุภัณฑ์ประจาสานักวิทยบริการฯ
1. LED TV จอสัมผัส ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
2. LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 65 นิ้ว
3. เครื่องสารองไฟฟ้า
4. ชั้นหนังสือสูง แบบ 2 ด้าน 3 ช่วง รุ่น BM 23
5. ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก

20 รายการ
12 เดือน
1 เครื่อง
1 เครื่อง
4 เครื่อง
4 ชุด
3 ตู้

260,000

100,000

100,000

100,000

114,258

25,258

102,258
12,000
939,502
130,000
160,000
22,400
68,480
14,850

22,258
3,000
939,502
130,000
160,000
22,400
68,480
14,850

100,000
33000

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

30,000

30,000

30,000
28,000

30,000
28,000

30,000
3,000

25,000
3,000

25,000
3,000

-

-

-
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งบบกศ.
ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวนเงิน 2,687,344 บาท
รวมทุกไตรมาส
ขั้นตอน/กิจกรรมหลัก

6. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSL
7. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถืสาหรับห้องประชุม
8. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
9. เครื่องวัดระยะแบบเลเซอร์
10. เครื่องฟอกอากาศ
11. รถเข็นสาเร็จรูป แบบแฮนด์พับได้
12. รถเข็นเก้าอี้
13. วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
กาลังส่ง 5 วัตต์ แบบที่ 2
14. วิทยุสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ
กาลังส่ง 5 วัตต์
15. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Media Converter
16. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู

ปริมาณ

งบประมาณ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ต.ค.-ธ.ค.60

ม.ค.-มี.ค.61

เม.ย.-มิ.ย.61

ก.ค.-ก.ย.61

1 เครื่อง
1 ชุด
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 คัน
1 คัน

98,012
30,000
12,000
8,540
27,000
7,000
4,878

98,012
30,000
12,000
8,540
27,000
7,000
4,878

-

-

-

15 ชุด

38,250

38,250

-

-

-

6 ชุด

13,752

13,752

-

-

-

18 ตัว
4 เครื่อง

99,540
204,800

99,540
204,800

-

-

-

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สูก่ ารปฏิบัติ
ในการน าแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สู่การปฏิบัติ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางระบบและกลไกการดาเนินงาน
โดยจัดทาเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณตัวชี้วัดความสาเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกลไกหลัก
สาหรับการปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

มหาวิทยาลัย

สานักวิทยบริการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนงาน/โครงการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงกาหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินการ และการประเมินผลความสาเร็จไว้ในส่วน
นี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้
5.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
5.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ด้วยกลไก
1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
5.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
รอบ 6 เดือน
(เดือนมีนาคม 2560)

2 รอบ 12 เดือน
(เดือนกันยายน 2560)

ด้วยกลไก
1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
5.2 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
5.2.1 ตัวชี้วัดสาเร็จของการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน

ลาดับ

ตัวชี้วัด

1

จานวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความสาเร็จของผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน)

2
3
4

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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5.2.2 เกณฑ์การวัด
ตัวชี้วัดที่
เกณฑ์การพิจารณา
1
แผนปฏิบั ติราชการประจาปี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้ องกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของมหาวิทยาลัย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
2
ระดั บ ความส าเร็ จ ของผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น งาน สูตรในการคานวณ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ผลรวมคะแนนประเมินความสาเร็จของทุกโครงการ
ระดับ 1 มีคะแนนเฉลีย่ 0.00-1.49 (ปรับปรุง)
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 (พอใช้)
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 (ปานกลาง)
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 (ดี)
ระดับ 5 มีคะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 (ดีมาก)

3

ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผน
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50-ร้อยละ 59.99
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60-ร้อยละ 69.99
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70-ร้อยละ 79.99
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80-ร้อยละ 89.99
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90-ร้อยละ 99.99

4

จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

สูตรในการคานวณ
จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุx100

จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ดังนี้
(1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 52
(2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 96

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

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

