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ค ำน ำ 
 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี พ.ศ.2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์ส านักฯ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าส านักฯ ไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับนี้      
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติ        
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และ ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี พ.ศ.2543 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมาย และการบริหาร
งบประมาณเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้องมีรวดเร็ว 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้
การบริหารราชการของส านักฯ เกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของ
รัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน า   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติ        
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และ ส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 3. เพ่ือใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้ข้อกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนน าลักษณะส าคัญของส านักฯ ก าหนดเป็นกรอบในการด าเนิน ดังนี้ 
 

2.1 ข้อกฎหมาย 
 2.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 
 (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
 (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 

 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท า เป็น      
แผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์  
 2.2.1 นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
 1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
 2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
 3. ให้องค์กรภาคประชาคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับประบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี 
 5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน 
 6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะมาใช้ในการเรียน
การสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
 8. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
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 2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการวางกรอบพัฒนา 6 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
 1) ความม่ันคง  
 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม           
 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ซ่ึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 

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

วิสัยทัศน์ 
 ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นภายในปี 2564 
 

พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
       มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น  สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
 1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
 4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้
มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ ตามมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม
กับการด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 

อัตลักษณ์ 
 ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

 

ค่านิยม 
 เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 

 

 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 

11 ข้อ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ดังนี้ 
 1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับ สู่ความ

เป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

 4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

 5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 6. สนับสุนน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

 7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

 9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

 10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย ที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

 11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

นโยบายบริหารงานของอธิการบดี 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานของ
อธิการบดี 12 ข้อ ดังนี้ 
 1. ผลิตบัณฑิต เพ่ือให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้น าสังคม
ในทิศทางท่ีถูกต้อง 
 2. ส่งเสริมการวิจัย เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการ
การวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
 3. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ ให้เป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่นและสังคม 
 4. ส่งเสริมการสืบสาน ท านุบ ารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
 5. สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 
 6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 
 7. เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนางาน
สู่ความเป็นเลิศ 
 8. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พ่ึงพาให้ท้องถิ่น 
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือน้อมน ามาสู่การปฏิบัติ 
 10. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดูแล
รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 11. สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 12. ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 
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ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ.2560-2579) 
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่
ของตน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ตามยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทิศทางในการด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประเทศ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
จุดเน้นที่ส าคัญ และยกศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2.4 ทิศทางองค์กรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปรัชญา  
 แหล่งรวมภูมิปัญญา ยกระดับคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)   
 มุ่งสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือเป็นกลไกผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภายในปี พ.ศ.2564 
 

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

ค่านิยมองค์กร 
 มีจิตบริการ ซื่อสัตย์ สร้างสรรค ์มีคุณภาพ 

นโยบายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
 2. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
 3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
 4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) 
 5. พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) 
 6. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 1  พัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 กลยุทธ์ 2  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 3  สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ 4  สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการผลิตครู  
 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ 8  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 
 กลยุทธ์ 9  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 10 พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 11 สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University 
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2.5 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณและการบริหารการเงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ         
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0” แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 และแนวทางการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตาม
พันธกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ จึงก าหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยประกอบด้วยนโยบาย จ านวน 8 ข้อ หลักการส าคัญ จ านวน 3 ข้อ และ
แนวทางการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 นโยบาย 
 1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและข้อก าหนดที่ส าคัญ โดย
การด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561-2564 ของมหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และตัวบ่งชี้คุณภาพที่ส านักวิทยบริการก าหนดโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค านึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อนักศึกษาและประชาชนโดยตรง 

 2. การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการภายใต้กรอบการจัดท าแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับแผน
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และภารกิจที่ส าคัญของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 3. ให้ทบทวนการด าเนินภารกิจในปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานต้องน าผลการด าเนินงาน/
โครงการของปีที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของหน่วยงานในรอบ 9 เดือน มา
พิจารณาเพื่อทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินงานแผนงาน/โครงงานที่มีผลการประเมิน
หรือมีความส าคัญในระดับต่ า หมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนใน
ระดับต่างๆ เพ่ือน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินภารกิจที่มีความส าคัญในระดับสูงมีความจ าเป็น
เร่งด่วน มีความพร้อม ส่วนภารกิจที่ด าเนินการต่อเนื่องให้มีการพัฒนาต่อยอดการด าเนินการ ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 4. ให้จัดล าดับความส าคัญ/จ าเป็นเร่งด่วน และความพร้อมการด าเนินงาน  โดย
หน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์มากกว่าแผนงานพ้ืนฐานพร้อมพิจารณาถึงความ
จ าเป็นเร่วด่วน ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมการด าเนินงานทุกด้าน ก าหนดเป้าหมายให่
เหมาะสม สอดคล้องกับความจ าเป็นและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ 
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 5. การด าเนินภารกิจให้หน่วยงานพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคุลมทุก
แหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณ เงินรายได้ และแหล่งเงินอ่ืนของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
ในการด าเนินภารกิจของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 6. ให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการด าเนินงาน  โดยการ
ด าเนินภารกิจ แผนงาน/โครงการต้องยึดหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความ
พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันโดยเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมในการบริหารจัดการ
แผนงาน/โครงการ 
 7. ให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ต้องก าหนดแผนการด าเนินงานตามภารกิจให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้จ่ายงบประมาณตามภารกิจต้องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การ
ด าเนินงานค านึงถึงความประหยัดซึ่งยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ 
 8. การจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3. ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา กาวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 9. ให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคลากรสมรรถนะสูงเพ่ิมขึ้น 
 

 หลักการส าคัญ 
 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ควรมีหลักส าคัญในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

 1. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 การจัดท างบประมาณต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การ
จัดสรรงบประมาณที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ชัดเขน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ 
 

 2. หลักการมีส่วนร่วม 
 การด าเนินแผนงาน/โครงการ ต้องมีกระบวนการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนในการ
ด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เพ่ือให้มีการจัดท าแผนงาน แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจนเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และนโยบายการ
จัดท างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดของประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
ของแผนงาน/โครงการกับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็นวงเงินงบประมาณและ
รายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
 1) แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) แผนงานพื้นฐาน : แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 
 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.6 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ประเภทงบประมาณ/แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 

ประมาณการ 
ส ารองจ่าย 

20% 

งบประมาณรายจ่าย 

วงเงินงบประมาณ 
รายจ่าย 

รายรับ ค่าสาธารณูปโภค งบด าเนินงาน รวม 

100% 10% 70% 80% 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1. งบ แผ่นดิน 12,679,740 - - 12,679,740 12,679,740 12,679,740 

2. งบ บกศ. 2,782,426 - - 2,782,426 2,782,426 2,782,426 

3. งบ กศบป. 477,570 - 12,000 465,570 477,570 477,570 

4. งบ บกศ. (เพ่ิมเติม) 2,125,800 - - 2,125,800 2,125,800 2,125,800 

5. งบ กศ.บป. คงคลัง 496,159 - - 496,159 496,159 496,159 

6. งบบัณฑิต 119,000 - - 119,000 119,000 119,000 

รวม 18,680,695 - 12,000 18,680,695 18,680,695 18,680,695 
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แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และนโยบายการ
จัดท างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของแผนงาน/โครงการกับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็นวงเงินงบประมาณและ
รายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 

1) แผนงานยุทธศาสตร์    :   แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การ    
      พัฒนาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2) แผนงานพื้นฐาน    :   แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 
 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ :   รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของส านักวิทยบริการและ 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3.1 สรุปภาพรวมโครงการหลัก ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 
 มิติยุทธศาสตร์/แผนงาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
   แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
   แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 

 

มิติแหล่งเงิน 
   งบประมาณแผ่นดิน 
   งบบ ารุงการศึกษา 
   งบ กศ.บป. 
   งบบัณฑิตศึกษา 
   งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) 
   งบบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) 
   งบรายได้อ่ืน ๆ 
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สรุปภาพรวมแผนงาน/โครงการ ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ส านักวิทยบริการและเทคโนดลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ยุทธศาสตร์ 
แหล่งงบประมาณ/จ านวนโครงการ และงบประมาณ 

รวม 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. งบบัณฑิตศึกษา งบ บกศ. (เพิ่มเติม) งบ กศ.บป. คงคลัง 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

2 420,740 1 10,000 - - - - - - - - 3 430,740 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนา
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา 

1 100,000 1 120,000 - - - - - - - - 2 220,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดั บ คุณภา พ
การศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม 

- - 3 439,600 - - - - - - - - 3 439,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

4 12,159,000 6 2,213,426 3 477,570 1 119,000 2 2,125,800 1 496,159 17 17,590,959 

แผนงานบุ คลากร
ภาครัฐ 

- - - - - - - - - - - - - - 

แผนงานบริหารเพื่อ
รองรับกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น 

- - - - - - - - - - - - - - 

รวม 7 12,679,740 11 2,782,426 3 477,570 1 119,000 2 2,125,800 1 496,159 25 18,680,695 
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 กรอบวงเงินงบแผ่นดิน   12,679,740   คิดเป็นร้อยละ 67.88  
 กรอบวงเงินงบ บกศ.     2,782,426   คิดเป็นร้อยละ 14.89        
 กรอบวงเงินงบ กศ.บป.       477,570       คิดเป็นร้อยละ 2.56  
 กรอบวงเงินงบ กศ.บป. คงคลัง      496,159       คิดเป็นร้อยละ 0.64 
 กรอบวงเงินงบบัณฑิตศึกษา       119,000       คิดเป็นร้อยละ 11.38 
 วงเงินอนุมัติ บกศ. (เพ่ิมเติม)    2,125,800   คิดเป็นร้อยละ 2.65 
 รวมงบประมาณทุกกรอบวงเงิน  18,680,695   คิดเป็นร้อยละ 100 
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3.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามมิติยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี งปม. พ.ศ. 2562 
1.1 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยน าศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น  
1.2  
1.3  
1.4  

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

1.3 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

1.4 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 

1.6 ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (1.1) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 62101 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 

 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.จ านวนโครงการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร่ วมพัฒนาท้ องถิ่ นตาม เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย
(โรงเรียน 5 พื้นที่ )  โครงการมหาวิทยาลัยพี่ เลี้ยง
โรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

5 โครงการ แผนปฏิบัตริาชการ  1. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น  
   - ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาดทราย 
   - ห้องสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด 
   - ห้องสมุดโรงเรียนวัดปราสาททอง 
   - ห้องสมุดโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 
   - ห้องสมุดโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 
   - ห้องสมุดโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 
   - ห้องสมุดโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม 
   - ชุมชมอบทม 

200,000 (1) แผ่นดิน สวท. 
 
 

2. จ านวนโครงการที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศน าเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน 

5 โครงการ แผนปฏิบัตริาชการ  2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น 220,740   

3. จ านวนโครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลาง 
(วิทยวิชาการ) 

2 โครงการ แผนปฏิบัตริาชการ  โครงการวิทยวิชาการ 
1. กิจกรรมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
2. ส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
   2.2 งาน Library and IT Fair    
   2.3 งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
3. นิทรรศการหมุนเวียน 
   3.1 วันสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   3.2 วันทหารผ่านศึก 
   3.3 วันช้างไทย 
   3.4 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระเทพฯ 
   3.5 วันสิ่งแวดล้อมโลก 
   3.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 

111,000 (2) กบศ. สวท. 
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ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ 
   4.1 นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 
   4.2 นิทรรศการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน 
5. โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   5.1 วันลอยกระทง 

    รวม 531,740   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี งปม. พ.ศ. 2562 
2.4 ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 20 

 
 

ตัวช้ีวัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 ร้อยละความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 85 แผนปฏิบัตริาชการ  ส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1. อบรมฐานข้อมูลออนไลน ์
2. อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ออนไลน ์

19,000 งบบกศ. สวท. 

    รวม 19,000   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี งปม. พ.ศ. 2562 
3.5 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 85 

 

KPI338 ร้อยละผลการวิจัยที่น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือน าไปใช้ประโยชน์
ทางด้านสังคม ชุมชน  

ร้อยละ 60 

 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ 
ชื่อตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ประเภทตัวชี้วัด ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

3.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
(High Quality Service) 

ร้อยละ 85 แผนปฏิบัติราชการ  โครงการห้องสมุดสีเขียว 27,600 งบบ ารุง
การศึกษา 

สวท. 

3.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

ร้อยละ 85 แผนปฏิบัติราชการ  งานพัฒนาบุคลากรประจ า
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

300,000 งบบ ารุง
การศึกษา 
เพ่ิมเติม 

สวท. 

3.3 จ านวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ด้านห้องสมุดเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2 หลักสูตร แผนปฏิบัติราชการ  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียน  

100,000 งบแผ่นดิน สวท. 

 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

แผนปฏิบัติราชการ  โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   - ชุ ด ข้ อ ส อ บ ค ว า ม รู้
พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 
(Certification) 500 ชุด 

417,300 งบแผ่นดิน สวท. 

    รวม 844,900   
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี งปม. พ.ศ. 2562 
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 

4.2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 

4.4 จ านวนระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ/
ฐาน  

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (4.1) 
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน 62401 - 62410 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

ผ.011 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผ.012 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ตัวช้ีวัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด ล าดับ ชื่อแผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่ง

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

4.1 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านระบบ
เครือข่าย (Network Infrastructure)  
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Smart University 

เฟส 1 ยุทธศาสตร์  1. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น
Smart University 

1,347,000 งบแผ่นดิน สวท. 

    2. โครงการพัฒนาเครือข่ายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย 

 

1,971,000 
 
 

4.2 จ านวนระบบงาน/ระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

1 ระบบ ยุทธศาสตร์  โครงการระบบฐานข้อมูล 
ระดับมหาวิทยาลัย 
(ท าข้อมูลเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลการ
สื บ ค้ นหมาย เ ล ข โท รศั พท์  ภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย) 

- 
 

- 
 

สวท. 

4.3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด
สีเขียว 

ร้อยละ 60 ยุทธศาสตร์  โครงการห้องสมุดสีเขียว 27,600 งบบ ารุง
การศึกษา 

สวท. 

4.4 จ านวนเครือข่ ายความร่วมมือด้ าน
ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร
ภายในประเทศ 

1 เครือข่าย แผนปฏิบัติราชการ  โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2,600,000 งบแผ่นดิน สวท. 

    รวม 5,945,600   
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 
4.1 รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 
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กิจกรรมหลกั ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
   

  
  

หน่วย : บาท 

รหัสกิจกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน 

62103 โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

6215000006 โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ 120,000   

 1. กิจกรรมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้

9,000 
9,000 

 งบบ ารุงการศึกษา  สวท. 

 2. ส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
   2.2 งาน Library and IT Fair 
   2.3 อบรมฐานข้อมูลออนไลน ์
   2.4 อบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน ์
   2.5 งานส่งเสรมิเรยีนรู้ด้านห้องสมุด 

85,000 
26,000 
35,000 
10,000 
9,000 
5,000 

 งบบ ารุงการศึกษา  สวท. 

 3. นิทรรศการหมุนเวียน 
   3.1 วันสวรรคตของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   3.2 วันทหารผ่านศึก 
   3.3 วันช้างไทย 
   3.4 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระเทพฯ 
   3.5 วันสิ่งแวดล้อมโลก 
   3.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 

18,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 
3,000 

งบบ ารุงการศึกษา สวท. 

 4. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ 8,000   
 4.1 นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ รัชกาลที่ 9  3,000 งบบ ารุงการศึกษา สวท. 
 4.2 นิทรรศการส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม  5,000 งบบ ารุงการศึกษา สวท. 

62108 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 6215000014 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 10,000   

 - วันลอยกระทง (วันท่ี 22 ธ.ค.61) 10,000  งบบ ารุงการศึกษา  สวท. 
รวมวงเงินประมาณ (บาท)    130,000    
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กิจกรรมหลกั ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  
  

หน่วย : บาท 

รหัสกิจกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน 

62203 โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่น
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

6215000022 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิน่ (สวท.)  200,000     

    1. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “ห้องสมุดโรงเรียนวดัลาดทราย” 40,000 งบแผ่นดิน สวท. 

    2. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “ห้องสมุดโรงเรียนวดัวิเวกวายุพัด” 40,000 งบแผ่นดิน สวท. 

    3. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “ห้องสมุดโรงเรียนวดัปราสาททอง” 40,000 งบแผ่นดิน สวท. 
    4. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “ห้องสมุดโรงเรียนวดัเยื้องคงคาราม 40,000 งบแผ่นดิน สวท. 

    5. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “ห้องสมุดโรงเรียนวดัอบทม  
(อบทมวิทยาประชานุกูล)” 

40,000 งบแผ่นดิน สวท. 

 6207000059 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินค้า OTOP 220,740 งบแผ่นดิน สวท. 

    6. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “ห้องสมุดโรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ” 60,000 งบแผ่นดิน สวท. 
    7. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “ห้องสมุดโรงเรียนวดัประดู่ทรงธรรม” 80,000 งบแผ่นดิน สวท. 
    8. พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น “ชุมชนบ้านอบทม” 80,740 งบแผ่นดิน สวท. 
 6215000023 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด  100,000   

    1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด 2 รุ่น 100,000 งบแผ่นดิน สวท. 

 รวมวงเงินประมาณ (บาท) 520,740   
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กิจกรรมหลกั ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
   

  
  

หน่วย : บาท 

รหัสกิจกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

62309 โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 96,600     

 6215000002 โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคณุภาพ
การศึกษาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 96,600  งบบ ารุง
การศึกษา  

สวท. 

62311 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ด้านสังคมศาสตร์)  300,000   

 6215000003 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 300,000   งบบ ารุง
การศึกษา  

สวท. 

รวมวงเงินประมาณ (บาท)      396,600   
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กิจกรรมหลกั ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
    หน่วย : บาท 

รหัสกิจกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

หน่วยงาน 

62401 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University   27,600     

 
6215000007 โครงการห้องสมดุสเีขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  27,600 งบบ ารุงการศึกษา สวท. 

62403 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ส านักงาน 1,537,377     
 6215000016 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 1,118,925  งบบ ารุงการศึกษา สวท. 

 6215000015 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

167,352 งบ กศ.บป. สวท. 

 6215000020 โครงการจัดหาครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน (ล าดับท่ี 8) 154,800  งบบ ารุงการศึกษา 
(เพิ่มเติม)  

สวท. 

 โครงการจดัหาครุภณัฑ์เครื่องควบคุมชุดประชุมห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 96,300 งบบ ารุงการศึกษา สวท. 

62405 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทางการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์) 6,643,000     
 6215000011 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 6,544,000  งบแผ่นดิน สวท. 

 6215000017 โครงการจัดหาครุภณัฑ์ทางการศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

99,000 งบบ ารุงการศึกษา สวท. 

62408 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,615,000     

 
6215000009 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   2,600,000 งบแผ่นดิน สวท. 

 
I05101010121 โครงการพัฒนาระบบการจดัเก็บข้อมลูเอกสารฉบบัเต็มรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

15,000 งบแผ่นดิน สวท. 

62409 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,000,000     

 

6215000008 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 3,000,000  งบแผ่นดิน สวท. 
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กิจกรรมหลกั ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    
    หน่วย : บาท 

รหัสกิจกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

หน่วยงาน 

62412 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร (ด้านสังคม)   349,324   

 6215000010 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  239,106 งบบ ารุงการศึกษา สวท. 
 6215000013 โครงการบริหารจัดการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  110,218 งบ กศ.บป. สวท. 

62414 โครงการสนับสนุนการจดัการเรียนการสอน (ด้านสังคมศาสตร์) 993,895     
 6215000001 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   632,495   งบบ ารุงการศึกษา  สวท. 
 6215000004 โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย ์  42,400   งบบ ารุงการศึกษา  สวท. 
 6215000012 โครงการพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   200,000  งบ กศ.บป. สวท. 
 Z01233030121 โครงการการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติ

วิชาชีพครู 
119,000 งบบัณฑิต สวท. 

62416 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University 2,467,159     

 

6215000019 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 

 1,971,000   งบบ ารุงการศึกษา 
(เพิ่มเติม)  สวท. 

  โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 ระบบ 496,159 งบบ ารุงการศึกษา  สวท 
รวมวงเงินประมาณ (บาท) 17,633,355   

รวมท้ังสิ้น 18,680,695   

 
 
 



ส่วนที่ 5 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สูก่ารปฏิบัต ิ

 
 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การปฏิบัติ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางระบบและกลไก
การด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความเชื่อมโยงเชิง
ยุทธศาสตร์ เป็นกลไกหลักส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย ส านักวิทยบริการฯ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

แผนงาน/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 



รอบ 6 เดือน 

(เดือนมีนาคม 2560) 

2 รอบ 12 เดือน 

(เดือนกันยายน 2560) 

ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

 
 เมื่อมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินการ และการประเมินผล
ความส าเร็จไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ 
 

6.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 
 6.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
   ด้วยกลไก 

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 
 

6.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

  

 
ด้วยกลไก 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน 
2. แบบรายงานการประเมินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

 

6.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 6.2.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
1 จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3 แผน 3 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 

ระดับ 4 ระดับ 4 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 5 
4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 52 ร้อยละ 96 
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 6.2.2 เกณฑ์การวัด 

ตัวช้ีวัดที่ เกณฑ์การพิจารณา 
1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย และแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 

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

 

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) 

ระดับ 1 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 50-ร้อยละ 59.99 

ระดับ 2 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 60-ร้อยละ 69.99 

ระดับ 3 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 70-ร้อยละ 79.99 

ระดับ 4 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 80-ร้อยละ 89.99 

ระดับ 5 ตัวช้ีวัดบรรลรุ้อยละ 90-ร้อยละ 99.99 

ผลรวมคะแนนประเมินความส าเรจ็ของทุกโครงการ 
 

จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 

 

จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลxุ100 
 

จ านวนตัวช้ีวัดท้ังหมด 

 



 

 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขที่ 96 ถ. ปรีดีพนมยงค์ ต. ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

โทรศัพท์ 035-276579 โทรสาร 035-245165 

เว็บไซต์ http://www.arit.ac.th 

 


