
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 



      แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท า
ประกอบกับข้อคิดเห็นจากผลการประเมินคุณภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากหน่วยภายในส านัก อาทิ ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2559  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการเพ่ิม
เป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและหน่วยงาน การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ 

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ถูกถ่ายทอดจาก
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2560-2563 ซึ่ง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ปรัชญา (Philosophy) 
 แหล่งรวมภูมิปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล 
 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้การสอนทางไกล ค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาค  
 

3. เอกลักษณ์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

4.  ค่านิยมองค์กร 
 ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ มีจิตบริการ 
 

5. พันธกิจ  
1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัยและ

การบริการวิชาการ  
2. จัดหาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยี

สารสนเทศให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



      แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (4 ประเด็นยุทธ์ 10 กลยุทธ์) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล e-Learning  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 
 กลยุทธ์ที่ 6  จัดท าห้องสมุดมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนา ปรับปรุงทางกายภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
 และเพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถถ่ายทอดแผลลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ก าหนดแนว
ทางการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่
ละปีให้เป็นไปกรอบแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทบทวน 
ปรับปรุง ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี น าสู่การปฏิบัติในแต่ละปีนั้น ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบโครงการ เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนซึ่งจะต้องค านึงถึง ระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย เช่นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการตามระบบของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ตัวชี้วัดตามระบบงบประมาณของส านักงบประมาณ เป็นต้น 

3. การติดตามผลการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกรอบระยะเวลาของการติดตาม
ทั้งรายไตรมาส รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ ปีการศึกษา รวมทั้งตามระยะเวลา
ครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 

4. ผลการติดตามในระบบต่างๆ และตามรอบนะยะเวลาที่ก าหนดขึ้น จะน าสู่การทบทวน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา โดยในแต่ละหน่วยงานต้องวางกลไกการด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทที่
เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พฤศจิกายน 2559 



 
 

ค ำน ำ 
 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีการพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ผลการประเมิน ก.พ.ร. ผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. และผลการประเมินตนเอง
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น ามาก าหนดเอกลักษณ์และจุดเน้นของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนนั้น       
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ จัดท า
โครงการเพ่ือรองรับ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ด าเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทั้งนี้ในการก าหนดโครงการเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2560  
นี้ได้ก าหนดโครงการให้สอดคล้องตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพที่รับผิดชอบโดยตรง มีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นไปตามระบบ
การจัดสรรงบประมาณของส านักงบประมาณ เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานที่
สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยมีการติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ ของงบประมาณทุกประเภท 
ตามแบบรายงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด และติดตามผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงาน 
เพ่ือตอบสนองตามเจตนารมณ์ของแผนปฏิบัติราชการ จึงมีความมุ่งมั่นด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจให้เป็นผลส าเร็จ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ให้สอดคล้อง สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ความเชื่อมโยงของแผน มีกระบวนการน าสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมการ
ด าเนินงานของบุคลากรทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
                                                                               พฤศจิกายน 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จัดท าขึ้นตามหลักการและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา 75 
และ 76 ตามแนวทางการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐในหมวด 3 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556  มาตรา 9,13,14 
และ 16 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 )       
พ.ศ.2545 มาตรา 34 และตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2547 ข้อ 8 และข้อ 9 ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี         
งบประมาณ พ.ศ. 2559 และน าผลการปฏิบัติราชการมาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2560-2563  
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอดสู่ การปฏิบัติในระดับต่างๆ ภายใต้หลักการและกฎหมาย    
ที่เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการนากรจัดท าแผนและผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิ ทยาลัย ตัวชี้ วัดตาม  ค ารับรองการปฏิบัติราชการของ              
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผล เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

      ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
              พฤศจิกายน   2559 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

1. หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้น านโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบกับการประเมินผล
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หมวด 2 
กระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ก าหนดให้ ส่วนราชการจัดท าแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และ
ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ตามล าดับ เ พ่ือแสดงให้ เห็นทิศทางและความมุ่ งมั่น  ในการพัฒนาการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองและประเทศชาติ 
 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังตอ่ไปนี้ 
  (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า 
  (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด 
  (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
นั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท า เป็น
แผน 4 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้วให้
ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 
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ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

มาตรา 34 ก าหนดให้ “คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง” 

ตามเหตุผลข้างต้นที่ได้กล่าวมา เมื่อระยะเวลาของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2559   
จะสิ้นสุดลงตามกรอบเวลา เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย จึงต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้สอดคลอ้งแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2560-2564 
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 2.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิบัติ 
 2.2 เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 2.3 เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 PMQA model 
 ผลการประเมินคณุภาพ สมศ. สกอ. 
กพร.  
 นโยยายของรฐับาล 
 พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
 กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 
 บริบทเชิงพื้นที ่
 นโยบายสภามหาวิทยาลัย 
 นโยบายการบริหารงานของผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
SWOT Analysis 
 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
 แผนปฏิบัตริาชการ 4 ปี พ.ศ.2560-
2563 
 

 กระบวนการถ่ายทอดแผน 
    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนฯ  
    กองนโยบายและแผนจัดท าร่างแผนฯ 
โดยถอดจากแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ 
   คณะกรรมการจัดท าแผนฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผน 
 กระบวนการปรับปรุงร่างแผนฯ  
    ส านักฯ ด าเนินการปรับปรุงร่างแผนฯ
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ  
 กระบวนการน าเสนอเพื่อขออนมุัติแผน  
    ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารส านักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านกัวทิยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 กรอบความคดิในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
คณะกรรมการประจ าส านกัวทิย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
  
  
 
 

กรอบความคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง กระบวนการจัดท า ผลผลิต 
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4. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2560-2563 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อ านวยการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 4.2 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีการพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  (1) พิจารณาแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อาทิ เช่นนโยบายชองจังหวัดอยุธยา 
นโยบายการพัฒนาระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นต้น 
  (2) พิจาณาแนวทางการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560 -2564 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2560-2563 เป็นแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 
  (3) น าตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี และประจ าปีถ่ายทอดสู่ระดับบุคคลโดยก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปีเพ่ือก ากับการ
ด าเนินงานให้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.3 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2560-2563 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอความ
เห็นชอบ 
 4.4 ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 4.5 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ 
 4.6 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.7 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4.9 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านช่องทางต่างๆอาทิ เว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ บันทึกแจ้งเวียน พร้อมส าเนาเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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   แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จากกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2560 ข้างต้นใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 28 วันท าการ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะท างาน (1 วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
 1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกหน่วยงานในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ขั้นตอนที่ 2 ทบทวนแผนเดิม (1 วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
 2) จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.2560 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2560 ตรวจสอบ และสรุปมติที่ประชุม 
  ขั้นตอนที่  3 ศึกษาและก าหนดแนวทาง ขั้นตอนในการด าเนินการ  (20 วัน)              
มีกระบวนการดังนี้ 
 3) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและ      
แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือการ
จัดท างบประมาณ ของส านักงบประมาณ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติราชการ    
4 ปี พ.ศ.2560-2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคู่มือการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2553 
  4) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร่วมกัน
พิจารณาคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้สมบูรณ์ 
และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ขั้นตอนที่  4 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560         
ต่อคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ (4 วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
  5) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ     พ.ศ.2560 ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความคิดเห็น และสรุปมติที่ประชุม 
  - กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.
2560 ด าเนินการปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปด าเนินการตามกระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการที่ 4 เป็นต้นไป ตามล าดับ 
  -  กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 



5 
 

   แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพเพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความคิดเห็น และ
สรุปมติที่ประชุม 
   - กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ด าเนินการปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปด าเนินการตามกระบวนการ
ตั้งแต่กระบวนการที่ 4 เป็นต้นไป ตามล าดับ 
  - กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 7) ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงความ
คิดเห็น และสรุปมติที่ประชุม 
   - กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ด าเนินการปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปด าเนินการตามกระบวนการตั้งแต่
กระบวนการที่ 4 เป็นต้นไป ตามล าดับ 
   - กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 8) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ แสดงความคิดเห็น 
และสรุปมติที่ประชุม 
   - กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 ด าเนินการปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปด าเนินการ
ตามกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่ 4 เป็นต้นไป ตามล าดับ 
   - กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่ (1 วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
 9) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดส่งไปยังกองนโยบายและแผน 
 ขั้นตอนที่ 6 ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ (15 วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
 10) ประชุมหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทราบ และ
ปฏิบัติตามแผน หรือ 
  ขั้นตอนที่ 7 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการดังนี้ 
 11) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดเก็บแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และใช้ประกอบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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   แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ชนิดเอกสาร : คู่มือการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2560 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
จุดควบคุม 

ล าดับ ขั้นตอน 
 
 

 

 
 

  

1. แต่งตั้ง
คณะท างาน 

 
 
 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 

ก่อนสิ้นสุดแผน 
9 วัน 

ด าเนินการ 
1 วัน 

 
 

2. ทบทวนแผน
เดิม 

  
รายงานการประชุม 

 
 
 

 

ด าเนินการ 
1 วัน 

 

3. ศึกษาและ
ก าหนดแนวทาง 

 

 รายงานการประชุม ด าเนินการ 
20 วัน 

 
 
 
 
 

4. เสนอ (ร่าง) 
แผนฯ ตอ่
คณะกรรมการชุด
ต่างๆ เพื่อ
พิจารณาขอความ
เห็นชอบ/อนุมัติ 

 -รายงานการประชุม 
- (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ด าเนินการ 
15 วัน 

 
 
 
 
 

  - (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
 พ.ศ.2560 
-รายงานการประชุม 
 
 
 

ด าเนินการ 
1 วัน 

 

 
 
 
 
 

เริ่ม 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560 

2.จัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน เพื่อพิจารณาทบทวน 
วิเคราะห์แผนปฏิบัติราชการปีพ.ศ.2560 

3. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและจัดท า
คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ผลการด าเนินงานตามแผนเดิม 

4. ประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง)  
แผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 

5.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(ร่าง)  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งบประมาณ 2558 
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   แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ชนิดเอกสาร : คู่มือการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2560 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จุดควบคุม ล าดับ ขั้นตอน 

  - (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 
 

ด าเนินการ 
1 วัน 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
1 วัน 

 

5. เผยแพร่  
 
 
 
 

-หนังสือส่ง 
-บันทึกข้อความ 
 
 

ด าเนินการ 
1 วัน 

 

6.ถ่ายทอดแผน
สู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 

-รายงานการประชุม 
-แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560  
ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 

ด าเนินการ 
15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และอนุมัติใช้แผนปฏบิัติ

ราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2558 

6. เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดท าเล่มแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่งไปยังกองนโยบายและแผน 
 

9. ประชุมหน่วยงานภายในส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทราบและปฏิบัติตามแผน 
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   แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ชนิดเอกสาร : คู่มือการปฏิบัติงาน (Quality Work Procedure)  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2560 เอกสารท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
จุดควบคุม ล าดับ ขั้นตอน 

7. ติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ด าเนินการ 
1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Input : 
-  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Output : 
-  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
   ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มหาวทิยาลัยราชภัฎพระนครศรอียุธยา 

เจ้าของกระบวนการ 
งานบริหารงานทัว่ไป ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อนุมัติกระบวนการ 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธน ูบุญญานุวัตร) 
ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 
  

10. ส านักวทิยบรกิารฯ จัดเก็บ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.2560  
ใช้ประกอบการติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผน 
 

สิ้นสุด 
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       แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

บทที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ น าสู่การปฏิบัติประกอบกับ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงก าหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติ
ราชการ ดังนี้ 
 

1. ปรัชญา  
 แหล่งรวมภูมิปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล 

2. วิสัยทัศน์  
 เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้  การสอนทางไกล ค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาค 
 
3. เอกลักษณ์ 
 เป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

4. พันธกิจ  
1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัยและการ

บริการวิชาการ  
2. จัดหาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป  
 

6. นโยบาย 
1. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library 
2. การจัดการเรียนการสอนทางไกล (e-learning) 
3. การจัดท าห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
4. พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร ์
การจัดสรร
งบประมาณ 

1. การฟืน้ฟคูวามเชื่อม่ัน
และเร่งรดั การวางรากฐาน
ที่ดีของประเทศ 

4. การศกึษา สาธารณสุข คณุธรรมจริยธรรม และคณุภาพชีวิต 
6 การพฒันาวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลยี   การวิจัยและ

นวัตกรรม 

   

แผนงาน 

1.5 การด าเนินการตาม
กรอบข้อตกลงประชาคม
อาเซียน 

4.2 การสนับสนนุการ
จัดการศกึษาข้ัน

พื้นฐาน 

4.1 การขยายโอกาสและพฒันาคุณภาพการศึกษา 4.9 อนุรักษ์ ส่งเสริมและพฒันาศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 การส่งเสริมการวิจัยและ
พฒันา 

                                                                                

เป้าหมายการ
ให้บรกิาร
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

ประชาชนได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามสิทธิท่ี
ก าหนด 

นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 และ
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
แท็บแล็ต และมี
เน้ือหา 
ท่ีเหมาะสมตาม
หลักสูตร ส่งเสริม
การเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ก าลังคนระดับกลางและระดับสูงมีคุณภาพมาตรฐาน
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ 

ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความ
ตระหนัก ร่วมอนุรักษ์และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ี
ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้
ประโยชน์ หรือต่อยอด 
ในเชิงพาณิชย์ 

               

เป้าหมายการ
ให้บรกิาร
หน่วยงาน 

นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
และพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาค 

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ 

เพื่อขยายการผลิตก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและสาขาท่ีขาด
แคลนเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ 

เพื่อผลิตก าลังคน 
ท่ีมีคุณภาพตามความ
ต้องการของประเทศ 

เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/
ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชน
ในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินและอนุรักษ์
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่อวิจัยและพัฒนารวมท้ัง
ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมท่ีน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ิน
และประเทศ 
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลผลิต 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ 
จัดการศึกษาต้ังแต่ 
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ด้านสังคมศาสตร์ 

ผลงานการให้บริการทางวิชาการ ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลงานวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ 

                                                                                                                                                                                                                                                   

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 11 พ.ศ.

2555-2559 

2.พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์ 

3.ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง 
ก้าวกระโดด 

 

1.เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม 

2.พัฒนาอาจารย์ให้เป็น
มืออาชีพ และพัฒนา

ผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้
เป็นอาจารย์ 

4.ปฏิรูปการบริหารการเงิน
อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อน

สถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

แผนปฏิบตัิ
ราชการสี่ป ี
พ.ศ.2560-
2564 และ
แผนปฏิบตัิ
ราชการ
ประจ าป ี

4.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั 

      

1. พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึน 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะสูงข้ึน 

3. พัฒนาระบบ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล 

4. พัฒนาทรัพยากร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความ
ทันสมัย 

5. พัฒนา
ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็น
ท่ียอมรับและ
ไวว้างใจจากสังคม 

6. พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐานด้าน
กายภาพและระบบรักษาความปลอดภัย 

แผนยุทธศาสตร์
ของ ส านกัวิทย
บรกิารฯ. 

 3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการบริหาร
จัดการองค์กร 

 2.พัฒนาห้องสมุดให้
เป็นห้องสมุดดิจิตอล 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

ตารางที่ 4.1 ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับนี้จัดท าขึ้นจากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่างๆ ทั้งในด้านโอกาสและอุปสรรค ซึ่งเป็นภายนอกอัน
เกิดจาก นโยบายของผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในระดับชาติ คือ นโยบายมหาวิทยาลัยของรัฐบาล        
คณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) และในระดับพ้ืนที่ คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ อาทิ จังหวัด องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท)กรมศิลปกร และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้ ทั้งในเชิง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ภายใต้ปรัชญา แหล่งรวมภูมิ
ปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล มีวิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้  การสอน
ทางไกล ค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      
ในชุมชน ท้องถิ่น และภูมิภาค โดยมีประเด็นยุทธ์ศาสตร์ 4 ประเด็น (10 กลยุทธ์) ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนทางไกล e-Learning  
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปิด 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 
 กลยุทธ์ที่ 6  จัดท าห้องสมุดมนุษย์ 
 กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ e-Library 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 8  พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
 กลยุทธ์ที่ 9  ส่งเสริม สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนา ปรับปรุงทางกายภาพของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 
7.1 ความเชื่อมโยง วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
 
 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจติอล พัฒนาศักยภาพบุคลากร          
และการบริหารจัดการองค์กร 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ      
    ตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
2. พัฒนาการเรียนการสอน   
    ทางไกล e-Learning  
3. พัฒนาเครือข่ายสญัญาณ 
    อินเทอร์เน็ต ไร้สายความเร็วสงู 
4. พัฒนาระบบโทรทัศน์วงจรปดิ 
5. พัฒนาระบบกล้องวงจรปิด 

 

6. จัดท าห้องสมุดมนุษย ์
7. พัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  
    e-Library 

8. พัฒนาบุคลากรให้มีความ   
   เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
9. ส่งเสรมิ สนับสนุนการถ่ายทอด   
   องค์ความรู้และนวัตกรรมการ   
   เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ   
    สมัยใหม่ 

เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้  การสอนทางไกล ค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในชุมชน ท้องถิ่นและภูมิภาค 

พัฒนาสภาพแวดล้อมของ       
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม    
     ทางกายภาพของส านักวิทย 
     บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.2 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.2 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

พ.ศ.2559-2563 

พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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1.จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุน

การเรยีนการสอน  การวิจัยและการบริการวิชาการ 

2. จัดหาและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

3. เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาทักษะการใช้
สารสนเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่นักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนท่ัวไป  
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ 

การสื่อสาร 

2. พัฒนาห้องสมุดให้เป็น 

ห้องสมุดดจิิตอล 
 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ 

การบริหารจัดการองค์กร 
 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมของส านกัวิทยบริการ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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8. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 นโยบายรัฐบาล           :  4 การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร   :  4 การศึกษา สาธารณสุข จริยธรรม และคุณภาพชีวิต 
งบประมาณ 
เป้าหมายการให้บริการ  :  2 เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
หน่วยงาน 
ผลผลิต                     :  ผลงานการให้บริการวิชาการ 

  ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

แผน 
กลยุทธ์ 

ร้อยละ 80 *งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,066,856 แผ่นดิน สวท. 

      1. ค่าใช้สอย    
      1.1 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsofe Camps 642,000   
      1.2 บ ารุงรักษา domain name aru.ac.th 856   
      1.3 ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus 50,000   
      1.4 ซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์แลอาคารสถานท่ี 300,000   
      1.5 ค่าบริการ Cloud Service 74,000   
      2. ค่าวัสดุ 933,144   
      2.1 วัสด ุ 933,144   
      *งานสนับสนุนการพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 200,000 แผ่นดิน  
      1. ค่าใช้สอยและวัสดุ    
      1.1 หนังสือต าราวิชาการ 1,700,000   
      1.2 วัสด ุ 300,000   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
      *งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการ 3,140,000 แผ่นดิน  
      1. ค่าครุภัณฑ์   สวท. 
      1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 2 2,900,000   
      1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ 240,000   
      * งานบ ารุงรักษาส านักวิทยบริการฯ 1,000,000 แผ่นดิน  
      1. ค่าใช้สอยและวัสดุ    
      ค่าใช้สอย    
      1.1 ค่าบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร 29,960   
      1.2 ค่าบ ารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 256,800   
      1.3 ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

ภาษาอังกฤษ 
200,000   

      1.4 ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 
ภาษาไทย 

200,000   

      ค่าวัสดุ    
      1.5 วัสด ุ 313,240   
      *งานบ ารุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,900,000 แผ่นดิน  
      1. ค่าใช้สอย 468,606.50   
      1.1 ค่าบ ารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา 235,400   
      1.2 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง 

Server  
70,620   

      1.3 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ (UPS)  99,510   
      1.4 ค่าบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  19,260   
      1.5 ค่าบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server 43,816.50   

      2. ค่าวัสดุ 1,431,395.50   
      2.1 วัสด ุ 1,431,395.50   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
      *งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 203,762 บกศ.  
      งบด าเนินงาน   สวท. 
      1. ค่าตอบแทน 46,800   
      1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารส านัก 38,400   
      1.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8,400   
      2. ค่าใช้สอย 156,898   
      2.1 ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการส านัก) 7,000   
      2.2 วัสด ุ 149,962   
      *งานพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการฯ 313,900 บกศ.  
      1. ประชุม/สัมมนา/อบรม/ศึกษาดูงาน/      

ไปราชการ 
209,800   

      1.1 ค่าลงทะเบียน, ค่าเบี้ย เลี้ยง, ค่า ท่ีพัก     
ค่าพาหนะ, ค่าน้ ามัน, ค่าบ ารุงรักษารถยนต์   
ค่าทางด่วน, ค่าท่ีจอดรถ 

209,800   

      2. อบรมพัฒนาบุคลากร 37,400   
      ค่าตอบแทน    
      2.1 ค่าวิทยากร 14,400   
      ค่าใช้สอยและวัสดุ    
      2.2 อาหารกลางวัน 10,000   
      2.3 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 7,000   
      2.4 ค่าวัสดุส าหรับจัดงาน 6,000   
      3. อบรมการจัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศ

สนับสนุนการตัดสินใจ (BI) 
10,500   

      ค่าใช้สอยวัสด ุ    
      3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,500   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
          
      4. งานประกันคุณภาพ 56,200 บกศ. สวท. 
      ค่าตอบแทน    
      4.1 ค่าวิทยากร 7,200   
      ค่าใช้สอยและเครื่องดื่ม     
      4.2 ค่าอาหาร 15,000   
      4.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4,000   
      4.4 ค่าเช่ารถ 9,000   
      4.5 ค่าท่ีพัก 18,000   
      4.6 วัสด ุ 3,000   
      *งานส่งเสริมวิทยวิชาการ 178,400 บกศ.  
      1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 16,200   
      1.1 การอ่านเพื่อการเรียนรู้ 8,900   
      ค่าตอบแทน    
      1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800   
      1.1.2 เงินรางวัล 2,000   
      ค่าใช้สอย    
      1.1.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500   
      ค่าวัสดุ    
      1.1.4 วัสดุส าหรับจัดงาน 3,600   
      1.2 การอ่านเพื่อการบริการชุมชน 7,300   
      ค่าตอบแทน    
      1.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 1,800   
      1.2.2 เงินรางวัล 2,000   
      ค่าใช้สอย    
      1.2.3 วัสดุส าหรับจัดงาน 500   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
      1.2.4 วัสดุส าหรับจัดงาน 3,000   
      2. กิจกรรมส่งเสริมงานวิทยบริการฯ 126,200 บกศ. สวท. 
      2.1 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ Library 

Orientation 
26,000   

      ค่าใช้สอย    
      2.1.1 ค่าเครื่องดื่ม 10,000   
      ค่าวัสด ุ    
      2.1.2 วัสดุส าหรับจัดงาน 16,000   
      2.2 งาน Library & IT Fair 2560 32,200   
      ค่าตอบแทน    
      2.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร 7,200   
      ค่าใช้สอย    
      2.2.2 ค่าอาหารกลางวัน 5,000   
      2.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,000   
      ค่าวัสดุ    
      2.2.4 วัสดุส าหรับจัดงาน 15,000   
      2.3 อบรมฐานข้อมูลออนไลน์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ (สืบค้นฐานข้อมูล) 
9,000   

      ค่าใช้สอย    
      2.3.1 ค่าอาหารกลางวัน 5,000   
      2.3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,500   
      ค่าวัสดุ    
      2.3.3 วัสดุส าหรับจัดงาน 1,500   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
          
      2.4 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 e-Learning 
11,000 บกศ. สวท. 

      ค่าใช้สอย    
      2.4.1 ค่าอาหารกลางวัน 5,000   
      2.4.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,500   
      ค่าวัสดุ    
      2.4.3 วัสดุส าหรับจัดงาน 2,500   
      2.5 อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 e-Learning 
11,000   

      ค่าใช้สอย    
      2.5.1 ค่าอาหารกลางวัน 5,000   
      2.5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,500   
      ค่าวัสดุ    
      2.5.3 วัสดุส าหรับจัดงาน 2,500   
      2.6 งานห้องสมุดมนุษย์ 37,000   
      2.6.1 ค่าวิทยากร 12,000   
      ค่าใช้สอยและวัสดุ    
      2.6.2 วัสด ุ 25,000   
      3.  กิจกรรมส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรมและ

นิทรรศการหมุนเวียน 
26,000   

      3.1 นิทรรศการวันปิยะมหาราช  3,000   
      ค่าวัสดุ    
      3.1.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 3,000   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
      3.2 กิจกรรมวันลอยกระทง  8,000   
      ค่าวัสดุ    
      3.2.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 8,000   
      3.3 นิทรรศการวันพระเจ้าตากสิน 3,000  สวท. 
      ค่าวัสดุ    
      3.3.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 3,000   
      3.4 นิทรรศการวันมาฆบูชา  3,000   
      ค่าวัสดุ    
      3.4.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 3,000   
      3.5 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 3,000   
      ค่าวัสดุ    
      3.5.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 3,000   
      3.6 นิทรรศการวันวิสาขบูชา 3,000   
      ค่าวัสดุ    
      3.6.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 3,000   
      3.7 นิทรรศการวันสุนทรภู่ 3,000   
      ค่าวัสดุ    
      3.7.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 3,000   
      4. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ 10,000   
      4.1 นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระ

เกียรติวันพ่อแห่งชาติ 
5,000   

      ค่าวัสดุ    
      4.1.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 5,000   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
      4.2 นิทรรศการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้าน เฉลิม

พระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 
5,000   

      ค่าวัสดุ    
      4.2.1 วัสดุส าหรับจัดงาน 5,000   
      *งานจัดหาครุภัณฑ์ประจ าส านักวิทยบริการฯ 1,282,673 บกศ. สวท. 
      1. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 36000 บีทียู 200,000   
      2. เครื่องซักผ้าฝาหน้า 29,000   
      3. เครื่องเสียงประจ าห้องเรียน 42,500   
      4. เครื่องท าบัตรห้องสมุด 51,700   
      5. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 99,000   
      6. ไมโครโฟนชนิดมีสาย 24,000   
      7. เครื่องมือวัดและทดสอบไฟฟ้า 5,500   
      8. จอภาพแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 99,000   
      9. โทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี ขนาดไม่ต่ ากว่า 46 นิ้ว 60,000   
      10. ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย 671,973   
      * งานพัฒนาส านักวิทยบริการฯ 422,840 บกศ.  
      1. ค่าใช้สอยวัสดุ    
      ค่าใช้สอย 12,840   
      1.1 จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 12,840   
      ค่าวัสดุ 410,000   
      1.2 หนังสือต าราวิชาการ 150,000   
      1.3 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 260,000   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
      *โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุด

มนุษย์แห่งประเทศ 
180,400 บกศ. สวท. 

      ค่าตอบแทน 15,600   
      - ค่าวิทยากรภายนอก 4,800   
      - ค่าวิทยากรภายใน 10,800   
      ค่าใช้สอยและวัสดุ 164,800   
      - ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น 36,000   
      - ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม 6,300   
      - ค่าจัดท าเล่มเอกสาร 10,000   
      - วัสดุส าหรับจัดงาน 78,500   
      - ค่าจัดสถานท่ี 12,000   
      - ค่าเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ 14,000   
      - ค่าพาหนะวิทยากร 4,000   
      - ค่าท่ีพักวิทยากร 4,000   
      * งานปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  

(Chamo Social OPAC) 
280,000 บกศ.  

      * งานบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ 46,633.75 กศ.บป.  
      1. ค่าใช้สอยและวัสดุ 43,633.75   
      1.1 ค่าวัสด ุ 43,633.75   
      2. ค่าสาธารณูปโภค 12,000   
      2.1 ค่าสาธารณูปโภค 12,000   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์/กลยุทธ์ ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยง 

ตัวชี้วัด ที่มา หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
2560 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ประเภท
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
      * งานจัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทยบริการฯ 795,466.25 กศ.บป. สวท. 
      1. ครุภัณฑ์    
      1.1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 154,000   
      1.2 เครื่องสแกน 65,000   
      1.3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3,850   
      1.4 เครื่องขยายเสียงลากจูง 22,000   
      1.5 เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ 12,000   
      1.6 เครื่องส ารองไฟ 22,400   
      1.7 เครื่องซักผ้า 2 ถัง 9,200   
      1.8 เก้าอี้ 27,000   
      1.9 โซฟา 35,880   
      1.10 โต๊ะกลาง 5,340   
      1.11 โต๊ะ+เก้าอี้ 4,124   
      1.12 เก้าอี้+สตูล 3,186   
      1.13 เก้าอี้รูบี้ 3,300   
      1.14 อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก 17,000   
      1.15 อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 30,000   
      1.16 ครุภัณฑ์ผลิตส่ือสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 300,000   
      2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
      2.1 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารศูนย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
81,186.28   
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    แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 

 

 

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 

 


