
 

 

 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 25634 
 
 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราช/ผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้คุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน โดยการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในส ถานศึกษาศึกษา         
ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
 

 จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 
 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 27,421,600 บาท จำแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 24,056,600 บาท งบรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
3,365,000 บาท  งบ บ.กศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,611,000 บาท งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม) ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000 บาท งบ กศ.บป. ได้รับ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท งบบัณฑิตศึกษาได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 154,000 บาท5 

 โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 3,051,461.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.13 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่ง

งบประมาณได้ ดังต่อไปนี้ 

 งบประมาณแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น 2,223,908.02 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.24 

 งบ บ.กศ. มีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น   442,767.15 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.48 

 งบ กศ.บป. มีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น  144,544.22 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.14 

 งบ บัณฑิตศึกษา มีการเบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้น      76,742.10 บาท  คิดเป็นร้อยละ 49.83 

 งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม)มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 163,500.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.62 

 



ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น

จำนวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 10.00 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33  
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด  
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ  

  หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร  

คำนำ   

สารบัญ   

บทที่ 1 บทนำ 1 

 ความเป็นมาและความสำคัญ 1 

 วัตถุประสงค์ 1 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 
 ระบบกลไกการติดตามและประเมินผล 5 

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 
บทที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 12 
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564  

ณ สิ้นไตรมาส 2 ) 
12 

 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์ 17 
 
 
 
 
 
 



 
 

 สารบัญแผนภูมิ  
  หน้า 

แผนภูมิ   

2.1 ร้อยละงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย 9 

3.1 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ 12 
3.2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 13 
3.5 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามกลยุทธ์  

   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



 สารบัญตาราง  
  หน้า 

ตาราง   

2.1  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634  8 

2.2 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย 8 
2.3 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามกลยุทธ์ 11 
3.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)  12 
3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ 13 
3.3 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 
3.4 ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 17 
3.5 ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามกลยุทธ์ 18 
3.6 สรุปปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน   31 

   
   
   
   
   
   

 



 

 
   1 
 

บทท่ี 1 บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญ 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ .2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กำหนดให้  

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเ ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักฯ
เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล 
สามารถนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องกา รของประเทศและ
สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น      
4 ส่วน คือ บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ       

พ.ศ.2564 
2. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานขอ ง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



 

 
   2 
 

วิสัยทัศน์ พันธิกจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 วิสัยทัศน์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที ่ผลิตบัณฑิตที ่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที ่บูรณาการองค์ความรู้  
สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

 พันธกิจ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิด ชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้ นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 (2)  ผล ิตบัณฑิตที ่ม ีความร ู ้ค ู ่ค ุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความร ักและผูกพันต ่อท้องถ ิ ่นอ ีกทั ้งส ่งเสริมการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิตในชุมช น  
เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 (4) เร ียนรู ้และเสริมสร ้างความเข้มแข็งของผู ้นำช ุมชน ผู ้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ ่นให้ม ีจ ิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม  
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 (5)   เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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 (7)  ศ ึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ ื ้นบ ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให ้เหมาะสมกับการดำรงช ีว ิตและการประกอบอาชีพของ  
คนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 พันธกิจ  
 การบริการวิชาการ : 

 1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่อง มาจาก
พระราชดำริ และนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : 

 1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  
 2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

 การสอน : 
 1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
 3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

 การวิจัย : 
 1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหาร

จัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 
 2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
 3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็น

ต้นแบบที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาท้องถิ่นท้ังด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 
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 4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 การบริหารจัดการองค์กร : 
 1. พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
 3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University  
 4. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 วิสัยทัศน์  
 เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University  โดยคำนึงถึงความยั่งยืน และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565 
 

 พันธกิจ  
 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริการ 
 2. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และการบริการองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. ยกระดับองค์ความรู้เพ่ือจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ระบบกลไกการติดตามและประเมินผล 
เมื่อมีการในการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การ

ปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยจึงกำหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

 
 
 
 

 

   ด้วยกลไก :  
1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 
3. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

 

 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 

 

ด้วยกลไก : 
   1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
   2. แบบรายงานการประเมนิผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 
   4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

รอบ 6 เดือน

(ตั้งแต่ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รอบ 12 เดือน

(ตั้งแต่เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย)
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บทที่ 2 ข้อมลูพื้นฐาน 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 1. เป้าหมาย : 

  1) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  2) เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  3) มีข้อมูลพื้นฐานตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 2. ตัวช้ีวัด : 

  1) จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล 
  2) จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
  3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์   

 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1. เป้าหมาย : 

  1) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2) ตัวช้ีวัด : 

  1) นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า)  
  2) จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา 
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 1. เป้าหมาย : 
  1) มีทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 2. ตัวช้ีวัด : 
  1) ความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  
   - วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 5 ด้าน 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1. เป้าหมาย : 
  1) เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University  โดยคำนึงถึงความยั่งยืน และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 

 2. ตัวช้ีวัด : 
  1) ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA) 
  2) ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 
  3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 
  4) ระดับความสำเร็จของ Smart University เพ่ิมข้ึน 
   - ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ Smart People (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) พ.ศ.2563 
   - ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy (ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์) พ.ศ.2564  
   - ด้านพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy (อาคารประหยัดพลังงาน IOT) พ.ศ.2564 
   - ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment (การวัดความเข้มข้นของแสง/การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) พ.ศ.2565 
   - ด้านการเดินทางอัจฉริยะ Smart Mobility  (ระบบบริหารยานพาหนะ) พ.ศ.2565 
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ตารางท่ี 2.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ยุทธศาสตร์ 

แหล่งงบประมาณ/จำนวนโครงการ และงบประมาณ 

รวม ร้อยละ 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. งบ บัณฑิตศึกษา 

งบบ.กศ. (เพ่ิมเติม)        

กันเหลื่อมปี  

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ส ำน ั ก ว ิ ท ย

บร ิ ก ารและ

เทค โน โ ล ยี

สารสนเทศ 

7 24,056,600 4 1,611,000 2 400,000 2 154,000 1 1,200,000 16 27,421,600   

รวม 7 24,056,600 4 1,611,000 2 400,000 2 154,000 1 1,200,000 16 27,421,600   

 

ตารางท่ี 2.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย  
ประเภทงบประมาณ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รวมท้ังสิ้น 

งบแผ่นดิน - - 15,069,600 8,987,000 24,056,600 
งบเงินรายได้ - 1,581,500 1,783,500 -  3,365,000 
บกศ - 1,299,000 312,000 - 1,611,000 
กศ.บป. - 128,500 271,500 -   400,000 
บัณฑิต - 154,000 - -   154,000 
บกศ (เพิ่มเติม) กันเหลื่อมปี  - - 1,200,000 - 1,200,000 

รวมท้ังสิ้น - 1,581,500 16,853,100 8,987,000 27,421,600 
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งบด าเนินงาน 6%

งบลงทุน 61%

งบเงินอุดหนุน 33%

จ าแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย 

งบด ำเนินงำน งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2564 ดังนี้ 

1. งบแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ Green University ของมหาวิทยาลัย  เป็นจำนวนเงิน   90,000 บาท  

2. งบสป.อว  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ             เป็นจำนวนเงิน  800,000 บาท   

สำนักวิทยบริการฯ ได้ปรับลดงบประมาณงบเงินรายได้ (งบบ.กศ, งบกศ.บป.) 10% ดังนี้ 

1. งบบ.กศ.   ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,790,000 บาท ปรับลด 10% 179,000 บาท คงเหลือ 1,611,000 บาท  

2. งบกศ.บป. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นจำนวนเงิน  450,000 บาท ปรับลด  10%  50,000 บาท คงเหลือ    400,000  บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.1 ร้อยละงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำแนกตามหมวดรายจ่าย)  
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การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามหมวดรายจ่าย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน
ทั้งสิ้น 27,311,600 บาท จำแนกตามหมวดรายจ่าย ได้ดังนี้    
 งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ    1,581,500 บาท   
 งบลงทุน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  16,853,100 บาท  
 งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ    8,987,000 บาท  

 
 
 
 

งบประมาณ ภาพรวม 

ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 

27,421,600 บาท 

 

งบประมาณ แผ่นดิน 

ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 

24,056,600 บาท 

 

งบ บกศ. 

ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 

1,611,000 บาท 

 

งบ กศ.บป.  

ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 

400,000 บาท 

 

 งบ บกศ.(เพ่ิมเติม) 

ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 

1,200,000 บาท 

 

 

งบประมาณ บัณฑิต 

ได้รับจัดสรร

งบประมาณ 

154,000 บาท 
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ตารางท่ี 2.3 ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
1. จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล ร้อยละ 29 สวท. 
2. จำนวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ร้อยละ 20  
3. ยกระดับผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์   ผลิตภณัฑ ์ 1  
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม 
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ผ่านเกณฑ์การวัดผล (IC3 หรือเทียบเท่า) ร้อยละ 50 สวท 
2. จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา คน 100  
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
1. ความสำเร็จในการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา  ร้อยละ 80 สวท 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กำกับและติดตาม โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 
1) ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสูร่ัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and aria : MDA) ระดับ Connected Government สวท 
2) ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว  คะแนน ผ่านเกณฑก์ารประเมินหอ้งสมุดสเีขยีว  
3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA คะแนน 5.00  
4) ระดับความสำเร็จของ Smart University เพิ่มขึ้น 
   1. ด้านคนและการใช้ชีวิตอัจฉริยะ Smart People (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)  
   2. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy (ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์)  
   3. ด้านพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy (อาคารประหยัดพลังงาน IOT)  
   4. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment (การวัดความเข้มข้นของแสง/การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) 
   5. ด้านการเดินทางอัจฉริยะ Smart Mobility (ระบบบริหารยานพาหนะ)  

ด้าน 2 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 ) 
 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 
27,421,600 บาท มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส 1-2 จำนวน 22,672,190 บาท และเม่ือสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3,050,961.49
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.13 จำแนกเป็น  

งบประมาณแผ่นดิน : ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 24,056,600 บาท  มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายไตรมาส 1 - 2 จำนวน 21,131,237 บาท 
และเม่ือสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 2,223,908.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.27 

งบเง ินรายได้  :  ได ้ ร ับจ ัดสรรงบประมาณจำนวนท ั ้ งส ิ ้ น  3 ,265,000 บาท ม ีแผนการใช ้จ ่ ายงบประมาณรายจ ่ายไตรมาส 1 -2 จำนวน  
1,780,950 บาท และเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 827,053.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.58 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)  
 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 
แหล่งงบประมาณ (บาท) 

งบประมาณทั้งสิ้น งบแผ่นดิน งบเงินรายได้ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 27,421,600 24,056,600.00 3,365,000 
งบประมาณตามแผนการใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน) 22,912,187 21,131,237 1,780,950 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 3,050,961.49 2,223,908.02 827,053.47 

ร้อยละเบิกจ่าย 11.13 9.24 24.58 
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ตารางท่ี 3.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณ  
 
 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณที่

จัดสรร 
งบประมาณ 

6 เดือน 
ผลการเบิกจ่าย คงเหลือทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

ค่า
เป้าหมาย 
ไตรมาส 2 

สูง(+) ต่ำ(-) 
กว่าเป้าหมาย 

งบแผ่นดิน 24,056,600 21,131,237 2,223,908.02 21,832,691.98  9.24 54 (44.76) 
งบเงินรายได้ 3,365,000 1,781,450     827,553.47  2,537,446.53  24.59 45 (20.41) 
งบ บ.กศ. 1,611,000 1,073,450 442,767.15 1,168,232.85  27.48 45 (17.52) 
งบ กศ.บป. 400,000 390,500 144,544.22 255,455.78  36.14 45      (8.86) 
งบ บัณฑิตศึกษา 154,000 154,000 76,742.10 77,257.90 49.83 45 +4.83 
งบ บ.กศ. (เพ่ิมเติม) 1,200,000 163,500 163,500 1,036,500 13.62 45 (31.38) 
รวมท้ังหมด 27,421,600 22,912,687 3,051,461.49 24,370,138.51 11.13   

 

 

จากตาราง พบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 27,421,600 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น 3,051,461.49  บาท คิดเป็นร้อยละ 11.13        
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้ 

งบประมาณแผ่นดิน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  24,056,600.00 บาท  เบิกจ่าย 2,223,908.02 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.24 

งบ บ.กศ.    ได้รับจัดสรรงบประมาณ  1,611,000.00 บาท  เบิกจ่าย   442,767.15 บาท  คิดเป็นร้อยละ 27.48 

งบ กศ.บป.    ได้รับจัดสรรงบประมาณ    400,000.00 บาท  เบิกจ่าย   144,544.22 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.14  

งบบัณฑิตศึกษา   ได้รับจัดสรรงบประมาณ    154,000.00 บาท   เบิกจ่าย     76,742.10 บาท  คิดเป็นร้อยละ 49.83  

งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  1,200,000.00 บาท  เบิกจ่าย    163,500.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.62 
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งบแผ่นดิน, 9.24

งบเงินรายได้, 

 

 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

 
 

แผนภูมิที ่3.2 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ 

งบ บ.กศ., 27.48

งบ กศ.บป., 
36.14

งบ บัณฑิตศึกษา, 49.83

งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม), 13.62
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ตารางที ่ 3.3 : ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายสะสมทั ้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิ นรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

เมื่อสิ้นไตรมาส 2 จำแนกตามกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ ์ งบประมาณทั้งสิ้น แผน 6 เดือน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาท้องถิ่น 3,497,000.00 2,189,000.00 469,800.00 3,027,200.00 13.43 

กลยุทธ์ที ่2 สนับสนุนการผลติและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 229,600.00 80,260.00 80,260.00 149,340.00 34.96 

กลยุทธ์ที ่3 สนับสนุนการยกระดบัคุณภาพการศึกษา การวิจยัและนวัตกรรม 39,000.00 39,000.00 39,000.00 0.00 100 

กลยุทธ์ที ่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 23,656,000 20,604,427.00 2,462,401.49 21,193,598.51 10.41 

รวมท้ังสิ้น 27,421,600.00 22,912,687.00 3,051,461.49 24,370,138.51 11.13 
 

 

จากตารางที่ 3.3 : พบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564) จำแนกตามกลยุทธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,497,000 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 2,189,000

บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 469,800 บาท คิดเป็นร้อยละ  13.43 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 229,600 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายไตร
มาส 1-2 จำนวน 80,260 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 80,260 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  :  ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 39 ,000 บาท  มีการวางแผน 
ก า ร ใ ช ้ จ ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ไ ต ร ม า ส 1 - 2 จ ำ น ว น  3 9 , 0 0 0  บ า ท  เ บ ิ ก จ ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ท ั ้ ง ส ิ ้ น จ ำ น ว น  39, 0 0 0  บ า ท ค ิ ด เ ป ็ น ร ้ อ ย ล ะ 100  
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

กลยุทธ ์ท ี ่  4  พัฒนาระบบบร ิหารจัดการ : ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณทั ้งส ิ ้นจำนวน 23,656,000 บาท มีการวางแผนการใช ้จ ่ายงบประมาณ  
ไตรมาส 1-2 จำนวน 20,604,427 บาท เบิกจ่ายงบประมาณท้ังสิ้นจำนวน 2,462,401.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.41 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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แผนภูมิที่ 3.3 แสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามกลยุทธ์ 
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ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี จำแนกตามยุทธศาสตร์ 
ตารางท่ี 3.4 : ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 
บรรลุผล ร้อยละ ไม่บรรลุผล ร้อยละ N/A ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 3 2 66.67 - - 1 33.33 
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 2 2 100 - - - 100 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 1 1 100 - - - 100 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 4 100 - - - 100 

รวมท้ังสิ้น 10 9 90 - - 10 90 
 

จากตาราง  พบว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ทั้งสิ้นจำนวน 10 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ยังไม่มีผลการดำเนินงาน 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33  
กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด  
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด ดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100  
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ตารางท่ี 3.5 : ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
1. จำนวนตำบลที ่ได้ร ับการพัฒนา
ระบบข้อมูล (จำนวน 85 ตำบล) 

ร้อยละ  
 

29 N/A สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินจัดทำ
ข้อมูลการลงพื้นที่ฐานข้อมูลตำบล พ.ศ.2564 ดังนี ้
       1. จัดทำคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 
       2. จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 
       3. จ ัดทำแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการดำเน ินงานตรวจ
เครื่องมือแบบสอบถาม 
       4. บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข ้าร ่วมอบรมระบบ Project Based Management และ 
TPMAP ซึ่งเป็นระบบการรายงานผลโครงการ 1 ตำบล เมื่อ
วันท่ี 22 ธ.ค.63 
       5. ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาข้อมูลในตำบล 
ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 โดยการเชิญรองคณบดีที่
ร ับชอบโครงการเพื ่อหารือเกี ่ยวกับการจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการลงพื้นที่ในปี พ.ศ.2563 
       6. จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application 
ในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อใน
การประชุมครั้งนี้ ได้แก่  
 

http://tambon.aru.ac.th 
  

สำนักวิทยบริการฯ 
มัทนียา/อำนาจ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
         1. รายชื่อคณาจารย์ลงพื้นที่ปี 2564  
         2. กิจกรรมถอดบทเรียนออนไลน์  
         3. กิจกรรมสัญจรออนไลน์  
         4. Timeline กิจกรรมอื่นๆ ของโครงการ 
       (เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการจัดการถอด
บทเร ียนการลงพื ้นที ่ ในปี พ.ศ.2563เป ็นแบบออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19) 
       7. สรุปประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคโครงการระบบ
ข้อมูลตำบลประจำปีงบประมาณ 2563 จาก Google form 
(เรียบร้อยแล้ว) 
       8. จัดอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Application) 
เรื่อง การถอดบทเรียนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการ
ลงพื้นที่ตำบล ระหว่างวันท่ี 20-22 มกราคม 2564 
       9. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลชุด
พื้นฐาน 7 ด้าน (ระดับตำบล) 
      10. จัดทำบันทึกลงนามและหนังสือขออนุญาตลงพื้นที่
เก็บข้อมูลตำบลในจังหวัดและหนังสือขออนุญาตผูป้กครองพา
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้กับอาจารย์ในการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล 
      11. อาจารย์เริ ่มลงพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน 
2564 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
2. จำนวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และ
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได ้

จำนวน
ครัวเรือน 

 

20 20        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงาน
ตามแผนภายในไตรมาส 1-2 โดยได้มีการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
       1. กิจกรรมสำรวจและเก็บข้อมูลพื ้นฐานครัวเร ือน
ปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ เป้าหมายจำนวน 50 
ครัวเรือน : ครัวเรือนเดิมคิดเป็นร้อยละ 70% ครัวเรือนใหม่
คิดเป็นร้อยละ 30%  
       ผลการดำเนินงาน ได้มีการลงพื้นที่สำรวจจำนวน 10 
ครั ้ง 5 ตำบลกลุ่มเป้าหมาย 50 คน  (เพื ่อทำการคัดเลือก
ครัวเรือน)  ในพื้นที่เดิม 4 หมู่บ้าน และพื้นที่ใหม่ 6 หมู่บ้าน 
และได้ผู้ที่มีความต้องการพัฒนาต่อยอดอาชีพ 20 ครัวเรือน 
       2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ  
       ผลการดำเนินงาน ได้มีการจัดกิจกรรม พื้นที่เดิม 4 
หมู่บ้าน ต่อยอดและพัฒนาอาชีพใหม่ จำนวน 18 รายการ 
และพื ้นที ่ใหม่ 5 หมู ่บ ้าน ต่อยอดและพัฒนาอาชีพใหม่ 
จำนวน 17 รายการ 

โครงการเสรมิสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตในชุมชนท้องถิ่น 

และยกระดับรายได ้

สำนักวิทยบริการฯ 
นภารัตน ์

3. ยกระดับผลติภณัฑ์ได้รับการ
ยอมรับ อย่างน้อย 1 ผลติภณัฑ ์

ผลิตภณัฑ ์
 

1 N/A        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ
ตามแผนภายในไตรมาส 1-2 โดยได้มีการจัดกิจกรรม ดังน้ี 
       1. มีการจ้างงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และชาวบ้าน
ในพื้นที่ ตามแผนที่กำหนด 
      2. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณครอบคลุมภารกิจ 
จำนวน 4 กิจกรรม ดำเนินงานภายในไตรมาส 3 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิ 
และสังคมรายตำบล 

แบบบูรณาการ 

สำนักวิทยบริการฯ 
นภารัตน ์
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
         2.1 กิจกรรมการพัฒนาอาชีพครัวเรือน และพัฒนา
อาชีพใหม่ เพื่อยกระดับต่อยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ 
         2.2 กิจกรรมท่องเที ่ยวตามวิถีชุมชน มีเป้าหมาย
ส่งเสริมพื้นที่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวสู่การสร้างรายได้ และ
การทำเกษตรพึ่งพาตนเอง 
          2.3 กิจกรรมบริการองค์ความรู้สู่ชุมชน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 
           2.4 กิจกรรมรักษ์โลกแล้วโลกจะรักเรา การส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเรียนรู้เพิ่มมูลค่าขยะ/
และของเหลือใช้ 

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
1. น ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีปี
สุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล  
(IC3 หรือเทียบเท่า) 

ร้อยละ 50 19.67 
(สอบครั้งท่ี 1) 

 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงาน
ตามแผน ดังน้ี 
       1. กำหนดการจัดสอบสมรรถนะด้านดิจ ิท ัลให ้กับ
นักศึกษาในการเข้าทดสอบ Digital Literacy ครั้งที่ 1/2564             
ปีการศึกษา 2563 วันที ่ 8-9 ธันวาคม 2563 โดยกำหนด
จำนวนนักศึกษาแต่ละคณะ ดังนี้ 
       - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 79 คน 
       - คณะครุศาสตร์  55 คน 
       - คณะวิทยาการจัดการ 38 คน 
       - คณะวิทยาศาสตร์  36 คน 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 

สำนักวิทยบริการฯ 
ฐิติรัตน ์
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
รวมทั ้ งส ิ ้น 208 คน ผลการดำเน ินงาน ร ้อยละ 19.67         
เป็นการวัดผลจากการสอบเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ยังเหลือ
การสอบอีกครั้ง และจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ
ยังไม่ใช่จำนวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายทั้งหมด 
       2. การกำหนดการจัดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับ
นักศึกษา ในการเข้าทดสอบ Digital Literacy ครั้งท่ี 2/2564  
ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564  โดยมี
จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าร่วมสอบครั้งที่ 2/2564 ทั้ง 4 คณะ 
ประมาณ 1,287 คน 

2. จำนวนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 

จำนวน 100  157        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงาน
ตามแผน ดังน้ี 
       1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาภายนอก 
จำนวน 4 ครั้ง  ผู้เข้าอบรมจำนวน  19 คน 
       2. จัดอบรมให้กับบุคลากรภายใน  จำนวน 3 ครั้งท่ี 
          - ครั้งท่ี 1  จำนวน 45 คน 
          - ครั้งท่ี 2  จำนวน 44 คน 
          - ครั้งท่ี 3  จำนวน 45 คน 
       3. จัดอบรมให้กับนักศึกษา งาน  Library & IT Fair  
จำนวน คน  110 คน 
 
 
 

กิจกรรมส่งบุคลากรเข้ารับ 
การฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา 

สำนักวิทยบริการฯ 
รสสุคนธ ์
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม    
1. ความสำเร็จในการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ร้อยละ 80 N/A        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงาน
ตามแผน ดังน้ี 
       เดือน ธันวาคม 2563 
       งานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ดำเนินการจัดหา
ทรัพยากร เพื ่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน 570 
รายชื่อ/921 เล่ม 
       เดือน กุมภาพันธ์  
       1. ดำเนินการจัดซื้อ 209 ช่ือเรื่อง/358 เล่ม 
       2. E-book ต่างประเทศ 23 รายการ/23 เล่ม 
       3. E-book ภาษาไทย 330 รายการ/392 เล่ม 
       เดือนมีนาคม 
       ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ  
396 รายการ /852 เล่ม 

โครงการพัฒนาห้องสมุด 
สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการฯ 
ละเอียด/นัยนา/จริ

ทีปต์ 

ร้อยละ 85 N/A        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงาน
ตามแผน ดังน้ี 
       1. ผู้รับผิดชอบงานวิทยวิชาการ ประชุมวางแผนการ  
จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair ประจำปี พ.ศ.
2564 วันอังคารที่ 17 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น 4 ) 
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
       2. จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 
2021” ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของสำนักวิทย

โครงการวิทยวิชาการ นิทัศน ์
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 

ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้วยระบบออนไลน์ Google ฟอร์ม ซึ่งในภาพรวมค่าเฉลี่ย 
4.24 ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 85.00 
       3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้ เรื่อง การ
ส่งเสริมการอ่านยุคดิจิทัล ด้วยระบบออนไลน์ Google ฟอร์ม 
ซึ่งในภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.11 ความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 82.2 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะใน
การพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทลั (Digital 
Government Maturity Domain 
and Area : MDA) 
 

ระดับ 
 

Connected 
Government 

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ
ตามแผน ดังน้ี 
       1. จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(ARU Digital Workflow) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทาลัยฯ วิทยากรจาก 
บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 
และ 31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
       2. ดำเนินการติดตามการลงทะเบียนใช้งาน และการ
แนบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(ARU Digital Workflow) โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
แล้ว จำนวน 243 คน 

โครงการพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลยัสู่การเป็น Smart 

University 

สำนักวิทยบริการฯ 
เจษฎา สุขสมพืช 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
       3. ดำเนินการ ติดตามการใช้งานและให้คำแนะนำ
กระบวนการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU 
Digital Workflow) แก่คณะและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. ผ่านเกณฑ์การประเมินห้องสมดุ   
สีเขียว 

คะแนน ผ่านเกณฑ ์
การประเมิน

ห้องสมุด 
สีเขียว 

N/A       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงาน
ตามแผน ดังน้ี 
       1. ทบทวนแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เมื ่อวันที ่ 28-30 ตุลาคม 2563 และได้มีการ
ทบทวนแผนห้องสมุดสีเขียว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช 
ปุริสังคหะ เป็นประธาน จัดขึ ้น ณ พบทะเล โฮเทล แอนด์     
รีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
       2. ผ ู ้บร ิหารและบุคลากร สำนักว ิทยบร ิการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา
มหาว ิทยาล ั ย   ส ี เ ข ี ยว  (Green University) ว ันท ี ่  11 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เพื ่อชี ้แจงการดำเนิน
โครงการ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารสำนักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
       3. ดำเน ินการจ ัดทำคำสั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ
ดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี พ.ศ. 
2564 เมื ่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เพื ่อกำหนดบทบาท
หน้าที่ของบุคลากร ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานห้องสมุดสี

โครงการพัฒนาห้องสมุด 
สีเขียว (Green Library) และ

สำนักงานสีเขียว (Green 
Office) 

สำนักวิทยบริการฯ 
อัจฉริยณัฐ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
เขียว ให้ประสบผลสำเร็จ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว 
       4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
ครั้งที่10/2563 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เพื่อกำหนดแนว
ทางการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเข ียว และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินห้องสมุด  สีเขียว ประจำปี พ.ศ. 
2563 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 
       5. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร 
เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟเบื้องต้น เมื่อ
วันท่ี 17 ธันวาคม 2563 
       6. ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร 
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทย
บริการฯ เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 
       7. ดำเน ินการจ ัดทำคำส ั ่ งแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
เมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2564 
       8. ประช ุมคณะกรรมการดำเนินงานและประกัน
คุณภาพ สำนักวิทยบริการฯ ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที ่ 3 
มีนาคม 2564 เพื่อทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการ
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินงานตัวบ่งชี ้ที ่ 2.5 การบริหารจัดการการห้องสมุด      
สีเขียว เป็นตัวบ่งช้ีที่ 2.3 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว  
       9. วันที่ 5 มีนาคม 2564 ดำเนินกิจกรรมตรวจประเมิน 
7ส สำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 ผลการตรวจประเมิน
ได้รับคะแนนการตรวจประเมิน ร้อยละ 86.36 
      10. ดำเนินการจัดหาต้นไม้สำหรับฟอกอากาศ พร้อมทั้ง
ปุ๋ยและดินเพื่อบำรุงรักษาและดูแลต้นไม้ให้สวยงาม พร้อมทั้ง
จัดภูมิทัศน์ของห้องสมุดให้มีความสวยงาม มีสภาพอากาศที่ดี 
น่าใช้บริการ 
      11. จัดทำป้ายบ่งช้ีและป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และทรัพยากร  

3. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน IQA 

คะแนน 5.00 N/A        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินงาน
ตามแผน ดังน้ี 
       1. ทบทวนแผนการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ 
วันท่ี 28-30 ตุลาคม 2563 พบทะเลรีสอร์ท จ. ตราด 
       2. ประชุมร่วมกับงานประกันคุณภาพ มหาวิยาลัยฯ 
เพื่อวิพากษ์ (ร่าง) องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ของหน่วยงาน
สนับสนุน ในวันพุธที่ 24 ก.พ.64 เวลา 09.00-12.30 น. ณ 
ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ เพื่อใช้จัดทำ
ค ู ่ม ือการประก ันคุณภาพการศ ึกษาภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

สำนักวิทยบริการฯ 
ยุพิน 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
       3. ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เข้า
ร่วมอบรม เรื ่องแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ EdPEx ในวันอังคารที่ 23 มี.ค.64 
เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าบวรวรราชนายก 
(317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผศ.ดร.
เจษฎา ความค้นเคย เป็นวิทยากร 

4. ระด ับความสำเร ็จของ Smart 
University 
   1. ด้านคนและการใช้ชีวิตอจัฉริยะ 
Smart People (ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์) 

ด้าน 2 N/A        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ
ตามแผน ดังน้ี 
       1. จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(ARU Digital Workflow) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในมหาวิทาลัยฯ วิทยากรจาก 
บริษัท จีที เทคโนโลยี จำกัด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 
และ 31109 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
       2. ดำเนินการติดตามการลงทะเบียนใช้งาน และการ
แนบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(ARU Digital Workflow) โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
แล้ว จำนวน 243 คน 
       3. ดำเนินการ ติดตามการใช้งานและให้คำแนะนำ
กระบวนการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ARU 

โครงการพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลยัสู่การเป็น Smart 

University 

สำนักวิทยบริการฯ 
เจษฎา สุขสมพืช 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
Digital Workflow) แก่คณะและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   2. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart 
Economy (ร ะ บ บ ก า รช ำ ร ะ เ งิ น
อิเล็กทรอนิกส์)  

       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการ
ติดตั้งระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ บริเวณโรงอาหาร
อาคารพลูหลวงและอาคารสวนหลวงค้างคาว ได้ส่งมอบระบบ 
การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์    
       มหาวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องการทดลองใช้บัตร
ศูนย์อาหารแทนเงินสดชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยให้
นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ เริ่มใช้วันท่ี 1 เมษายน 2564       

กสิพงษ ์

3. ด ้านพล ังงานอ ัจฉร ิยะ Smart 
Energy (อาคารประหยัดพลังงาน 
IOT) 

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ
ตามแผน ดังน้ี 
       1. อาคารประหยัดพลังงาน IOT อยู่ในขั้นตอนการขึ้น 
TOR  
       2. อยู่ระหว่างการรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการ
จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลย ี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ ่ง ประจำสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

กสิพงษ ์

4. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart 
Environment (การวัดความเข้มข้น
ของแสง/การวัดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก)    

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ
ตามแผน ดังน้ี 
       1. การวัดความเข้มข้นของแสง อยู่ระหว่างกำหนดแนว
ทางการปรับปรุงแสงสว่างในจุดที่ความเข้มข้นของแสงต่ำกว่า
มาตรฐาน 

อัจฉริยณัฐ 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผล ผลการดำเนินงาน เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 
       2. การวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อยู่ในระหว่างรอ
ผลการวัด 
       3. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบราคาอุปกรณ์และ
การติดตั ้งระบบไฟฟ้าอัตโนมัต ิประจำอาคารบรรณราช
นครินทร์ 

5. ด้านการเดินทางอัจฉริยะ Smart 
Mobility  (ร ะ บ บ บ ร ิ ห า ร
ยานพาหนะ) 

       ในป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม ่ได ้ร ับการจัดสรร
งบประมาณ และจะเสนอของบประมาณ ในปีพ.ศ.2565   
เป็นลำดับถัดไป 

กสิพงษ ์
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ตารางท่ี 3.6 : สรุปปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงาน  
 

ลำดับที่ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด  - โครงการบางโครงการการไม่ชัดเจน ทำให้การดำเนินกิจกรรมเกิดความ 
ล่าช้า การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่กำหนด 

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - เป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

3. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่
กำหนด 

- ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่
กำหนด โดยนำข้อมูลที่พบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข 

4. กระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เช่น  รายการงบลงทุนไม่
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากกระบวนการดำเนินงานล่าช้า หรือจาก
ปัจจัยต่างๆ เป็นต้น   

- การดำเนินงานของโครงการจัดซื ้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ระบบ ที ่ต้องใช้
ระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะก่อน
เข้าสู ่กระบวนการเพื ่อไม่ให้เกิดการล่าช้า เพื ่อให้เป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนด 

 


