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สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565       
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือปรับปรุงสาระสำคัญและพัฒนากลไก             
การขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยง
ใกล้ชิดมากขึ้น แผนดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการพิจารณาความสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ศึกษา
จากสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมพลวัต ตามบริบทโลก ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสนอ กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง อันเป็นหลักการและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติใน
แผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ต่อไป 

 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกา รประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน 
และคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้กำหนดให้ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ มีกลยุทธ์ที่สำคัญ 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart 
University) อย่างยั่งยืน และกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service)  
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหาร 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาจากผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2 บริบทของประเทศ บริบทแรก คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง (พ.ศ.2560–2564) นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา และบริบทที่สองคือ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งทั้ง 2 บริบทถือเป็นบริบทสำคัญของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) และตามแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย 
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้มีข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดทิศทางการปรับบทบาทที่
ชัดเจนเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอิงบริบทเชิงพ้ืนที่เป็นหลักสำคัญ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายใน ดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกัน 

 จากแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้
แปลงจุดเน้นเป็นพันธกิจและกลยุทธ์ เพ่ือนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
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  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังและมุ่งหมายที่จะพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถแสดงผลการดำเนินงานที่สำเร็จตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้จักต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกันผลักดันการ
ดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 

 ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้มีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก โดยใช้เครื่องมือ SWOT 
Analysis ซ่ึงยึดโยงการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และนำบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของประเทศ  ตลอดจนสภาพการณ์สำคัญในมิติต่างๆ 
มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis) 
 2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
  จุดแข็ง (Strengths : S) 
   S1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายเรื่ององค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University) จึงทำให้หน่วยงานได้รับ
งบประมาณสนับสนุนโดยตรง 
   S2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการค้นหาหนังสือเพ่ือการยืม (Book Seeking Service) ในรูปแบบออนไลน์ 
   S3 มีทรัพยากรสารสนเทศหลากหลาย ทันสมัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การให้บริการท้องถิ่น  
   S4 มีการบริหารจัดการและมีระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ องค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   S5 ผ่านการรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   S6 ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
   S7 เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
 

  จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
   W1 รูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม 
   W2 อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริการและการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพไม่ครอบคลุมกับการใช้งาน และบางส่วนเกินอายุการใช้งาน 
   W3 ระบบสารสนเทศยังไม่รองรับการใช้งานในรูปแบบภาษาอังกฤษ    
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 2.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
  โอกาส (Opportunities : O) 
   O1 รัฐบาลและมหาวิทยาลัย มีนโยบายส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ช่วยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาผู้เรียนและผู้ใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 
   O2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและให้บริการสารสนเทศ 
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
   O3 มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันการศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้มแข็งทั้งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทำให้มี
การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   O4 เป็นศูนย์กลางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ระดับภูมิภาค 
 

  ภัยคุกคาม (Threats : T) 
   T1 ระบบไฟฟ้าจากภายนอกไม่เสถียร ทำให้ระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร และระบบการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
   T2 สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
   T3 ช่วงเวลาในการดำเนินการไม่สอดคล้องกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   T4 การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความชัดเจน 

   T5 กฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างทำให้การดำเนินการล่าช้ามากขึ้น กรอบเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีความยืดหยุ่นส่งผลต่อประสิทธิภาพ            
การดำเนินงานกับพันธกิจ 
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TOWS MATRIX คือ กลยุทธ์ที่ต่อเนื่องมาจาก SWOT Analysis เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก (External Factors) กับ  
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา 

 

กลยุทธ์เชิงรุก  
(ใช้จุดแข็งร่วมกบัโอกาส) SO :  

เอาจุดแข็งของสวท. มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กับโอกาสที่ได้รับจากภายนอก 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
(ใช้โอกาสลดจุดอ่อน) WO:  

ลดหรือแก้ไขจุดอ่อนเพ่ือรับผลประโชน ์
จากโอกาสจากภายนอกที่เข้ามา 

กลยุทธ์เชิงรับ  
(ใช้จุดแข็งรับมืออปุสรรค) ST :  

นำเอาจุดแข็งของสวท. มาลดผลกระทบ 
ที่เกิดจากอุปสรรคท่ีได้รับจากภายนอก 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
(แก้ไขจุดอ่อนเลี่ยงอุปสรรค) WT :  

ทั้งลดและพิชิตจุดอ่อนภายใน 
และลดอุปสรรคจากภายนอก 

S1:O1:O4 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหาร
จัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University) เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  

W1:O2:O4 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ทีค่รอบคลุมผู้ใช้บริการ 
 

S1:T3:T5 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหาร
จัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University) เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

W1:T4 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุม
ผู้ใช้บริการ 

S2:S3:O2:O4 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศหลากหลาย ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรี ย น การสอน  ได้ อ ย่ า งส ะด วก  รวด เร็ ว  แล ะมี
ประสิทธิภาพ  

W2:O1:O2 
สำนั กวิทยบริก ารและ เทค โน โลยี ส ารสน เทศ            
มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการบริการและการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

S2:T1:T2 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศหลากหลาย ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรี ย น การสอน  ได้ อ ย่ า งส ะด วก  รวด เร็ ว  แล ะมี
ประสิทธิภาพ  

W2:T1:T2:T5 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริการและการปฏิบัติงานเพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

S4:O2 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

W3:O2:O3 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ
ส า ร ส น เท ศ ที่ ร อ ง รั บ ก า ร ใ ช้ ง า น ใน รู ป แ บ บ
ภาษาอังกฤษ มี เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด ท่ีเข้มแข็งระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ  เพื่ อพัฒนาการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

S3:S4:T5 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

W3:T4 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในรูปแบบภาษาอังกฤษ และช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ทีค่รอบคลุมผู้ใช้บริการ 
 

S5:S6:S7:O3 - S5:S6:S7:T4 - 
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กลยุทธ์เชิงรุก  
(ใช้จุดแข็งร่วมกบัโอกาส) SO :  

เอาจุดแข็งของสวท. มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กับโอกาสที่ได้รับจากภายนอก 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
(ใช้โอกาสลดจุดอ่อน) WO:  

ลดหรือแก้ไขจุดอ่อนเพ่ือรับผลประโชน ์
จากโอกาสจากภายนอกที่เข้ามา 

กลยุทธ์เชิงรับ  
(ใช้จุดแข็งรับมืออปุสรรค) ST :  

นำเอาจุดแข็งของสวท. มาลดผลกระทบ 
ที่เกิดจากอุปสรรคท่ีได้รับจากภายนอก 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
(แก้ไขจุดอ่อนเลี่ยงอุปสรรค) WT :  

ทั้งลดและพิชิตจุดอ่อนภายใน 
และลดอุปสรรคจากภายนอก 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) จาก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานห้องสมุด   
สี เขียว (Green Library)  จากสมาคมห้องสมุดแห่ ง
ประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการ
รับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว (Green Office) จาก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานห้องสมุด   
สี เขียว (Green Library)  จากสมาคมห้องสมุดแห่ ง
ประเทศไทยและเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 

 

แนวทางการดำเนินงาน 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
อย่างชาญฉลาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  

(Smart University) อย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 3 

ยกระดับการให้บริการ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ที่มีคุณภาพสูง  (High Quality Service) 

1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้ 

1. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนา
ระบบรองรับวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล   
(Digital government maturity domain and area : MDA)  
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสู่รัฐบาลดิจิทัล   
(Digital government maturity domain and area : MDA) 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
อัจฉริยะ (Smart University) อย่างยั่งยืน 

1. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service  
2. บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชน      
ฐานราก  
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับให้ได้รับการจดทะเบียน 
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สว่นที่ 3  
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ          
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายและทิศทางการพัฒนาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 3.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 65 ได้กำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว พร้อมกับปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่า งจริงจัง ซึ่งจะช่วย
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ใ น ทุ ก ภ า ค ส่ ว น แ ล ะ น ำ พ า ป ร ะ เท ศ ไ ท ย ใ ห้ ห ลุ ด พ้ น ส ภ า พ ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ปั จ จุ บั น  
ทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของ โลกได้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคง
รักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติให้มีความม่ันคง และคนไทยมีความอยู่ดีมีสุขอย่างทั่วหน้ากัน 
 

 สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้งแนวทาง ทิศทาง และวิธีการ
ที่ทุกองค์กรและประชาชนคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใน
ทุกสาขากำลังอำนาจของชาติ” อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ดังนี้ 
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 1)  ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   (1) เป้าหมาย  

    (1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

    (1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    (2.1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

      (2.1.1) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

    (2.2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

      (2.2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

   กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ 

ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  

    ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 

 

 

 

 
   



9 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   (1) เป้าหมาย  
    (1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์    
    (2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     (2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      (2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21  
      (2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
      (2.3.6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
   ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (1) เป้าหมาย  
    (1.1) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    (2.1) การลดความเลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
      (2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
    (2.2) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
      (2.2.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
      (2.2.2) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
      (2.2.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
      (2.2.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (1) เป้าหมาย  
    (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    (2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
      (2.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     
    (2.3) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (2.3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   (1) เป้าหมาย 
    (1.1) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    (2.2) ภาครัฐมีความทันสมัย 
     (2.2.1) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 

   (3)การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัดที่ 3.1  : ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
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3.2 แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
   ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     (1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน  
     

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
ได้ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 
     แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและโครงข่าย บรอดแบรนด์
ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกัน
ได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่ในส่วนบริการปลายทางท้ังแบบใช้สายและแบบไร้สาย 
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      (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย  
       (3.2.1) ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
      (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 
 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
   ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     (1 .1 ) คน ไทยทุ กช่ ว งวั ยมี คุณ ภ าพ  ได้ รั บ การ พั ฒ นาอย่ างสมดุ ล  ทั้ งท างด้ าน ร่ างกาย  สติ ปั ญ ญ า และคุณ ธรรมจริ ย ธรรม  
เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

     (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้
ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
 

     (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 
      แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
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      (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
       (3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)  
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
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   ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

      (1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
ได้ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย          
(2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
 (3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

      (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 
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    ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 (1.1) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 

     (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
 

     (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
      แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
      (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
       (3.2.1) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
      (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวใน 
        เมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 
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       ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      (1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
     แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
       (3.2.1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดกฎหมายลดลง 
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  2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
   1)  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
   เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
   (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
    (1.1) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
   (2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
    (2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
    (2.2) นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  
    (2.3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 
   (3) กิจกรรม 
    (3.1) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการ
บริการประชาชน  
   (4) เป้าหมายกิจกรรม 
    (4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
    (4.2)โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำงานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่
เป็นหลัก  
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  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) สำหรับใช้เป็น
แผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสำนักวิท ยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
  

   1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   2) วัตถุประสงค์ที ่1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
   3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
    3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
   4) แนวทางการพัฒนา 
    (4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
     (3.2.2)  พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 
    (4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     (3.3.3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
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   1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   2) วัตถุประสงค์ที ่1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
          1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 

   3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง 
           ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
        ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 
   4) แนวทางการพัฒนา 
    (4.1) แนวทางพัฒนาที่  3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
        (3.3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
        

   1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ 
   2) วัตถุประสงค์ 1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสม  เป็นธรรม 
และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

   3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพ่ือรับมือภัยคุกคาม
ทางออนไลน์ 
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    ตัวช้ีวัด : 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
    ตัวช้ีวัด : 5.2 จำนวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 30 เป็นมากกว่าร้อยละ 85 ในปี 2564 
    ตัวช้ีวัด : 5.3 จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 
    ตัวช้ีวัด : 5.4 จำนวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 

  4) แนวทางการพัฒนา 
   (4.1) แนวทางพัฒนาที่ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัล 
    (3.5.4) สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคาม
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
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   1) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

   2) วัตถุประสงค์ 1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
                        1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 

 

   3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ   
   3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75/สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการ
กำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
   

   4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) แนวทางพัฒนาที่ 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ    
 (3.5.5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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3.3 แผนระดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
 3.3.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ.2561) ของสำนักงาน
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 
  2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  
   2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
   2.2 ด้านสังคม 
   2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
   2.4 ด้านการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
  2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  
   2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
   2.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 
   2.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 
   1) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  
    2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที ่
    2.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
    2.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 4 
   1) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4  
    2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
    2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 

3.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 (1) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้             

สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ    

 (2) พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  พันธกิจตามกฎหมาย       

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดังนี้ 

  มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 

และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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  มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

   (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

   (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คน

ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

   (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

   (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ

ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

   (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

   (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ       

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 

รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



27 
 

  พันธกิจมหาวิทยาลัย 

  การบริการวิชาการ  

   1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ และนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  

   2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

  การสอน 

   1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 

   2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 

   3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

  การวิจัย 

   1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ

บริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 

   2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 

   3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น

และเป็นต้นแบบที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาท้องถิ่นท้ังด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 

   4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
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  การบริหารจัดการองค์กร 

   1. พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

   2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 

   3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 

   4. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 4  
สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2565)   

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการบริหารงาน กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
 4.1.1 วิสัยทัศน์ 
   เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างยั่งยืน ศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในปี พ.ศ.2568 
 

 4.1.2 พันธกิจ 
  1. พัฒนาและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริการที่มีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาองค์กร 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
  5. พัฒนาการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
  6. พัฒนาการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  
  7. พัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
 

 4.1.3 เป้าประสงค์  
 1. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 2. การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service) 
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 4.1.4 นโยบายการบริหารงาน 
  1. บริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเลิศในการให้บริการ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  2. ขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)  
  3. ส่งเสริมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ให้เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้  
  4. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  
  5. สนับสนุนวิทยวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 4.1.5 เอกลักษณ์  
  เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

 4.1.6 ค่านิยม 
  ใจรักบริการ มีคุณธรรม ความถูกต้องแม่นยำ ศูนย์รวมทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

 4.1.7 วัฒนธรรมองค์กร 
  ร่วมใจสามัคคี มีจิตบริการ ทีมงานคุณภาพ  

 

 4.1.8 สมรรถนะหลัก 
  S  = Service Mind ใจรักบริการ   
  M = Morality  มีคุณธรรม 
  A = Accuracy  ความถูกต้องแม่นยำ 
  R = Resource  ทรัพยากร 
  T = Technology  เทคโนโลยี 
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 4.1.9 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  2. มีการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน 
  3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้   
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา  
  1. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาระบบรองรับวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity 
domain and area : MDA)  
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA) 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างยั่งยืน  
 

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service) 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service  

2. พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก  
  4. สำรวจและประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี  พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 4.2.1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
 เป้าหมาย 

  1. มีทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย สอดรับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  
  2. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
  

 ค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
OKR1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น  
(ไม่น้อยกว่า 500 รายการ/ชื่อเรื่อง) 

รายการ/ชื่อเรื่อง ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - 1 500 

OKR2 มีการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ดำเนินงาน 

เรื่อง 
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 

- - 2 

OKR3 จำนวนหนังสือมีชีวิต เรื่อง ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - - 5 
OKR4 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาห้องสมุด เครือข่าย ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - - 1 
OKR5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - 85 85 

 

คำนิยาม : ทรัพยากรสารสนเทศ คือ ทรัพยากรประเภทต่างๆ ทั้งตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ตัวช้ีวัด 
  OKR1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 
  OKR2 มีการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน   
  OKR3 จำนวนหนังสือมีชีวิต 
  OKR4 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาห้องสมุด  
  OKR5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  2. มีการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงาน 
  3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้   
  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
   

 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
  1. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3. โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  
  4. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  5. โครงการพัฒนาสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทีมุ่่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างย่ังยืน 
 เป้าหมาย 
  1. การยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับท่ีสูงขึ้น ตามเกณฑ์วุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity)  
 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

OKR1 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล   
(Digital government maturity domain and area : MDA)  

ระดับ 
6/6 

ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด E 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government 

OKR2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - 50 60 

OKR3 มีแอปพลิเคชันระบบบริหารการศึกษา ระบบ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - - 1 
 

 ตัวช้ีวัด 
  OKR1 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA)  
  OKR2 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
  OKR3 มีแอปพลิเคชันระบบบริหารการศึกษา 

 แนวทางการพัฒนา 
  1. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาระบบรองรับวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity 
domain and area : MDA)  
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA) 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด เพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างยั่งยืน   

 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (งบบกศ.) 
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 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service) 
 เป้าหมาย  

1. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service 
2. พัฒนาระบบและการให้บริการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชนในพ้ืนที่บริการ  

     

 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 

OKR1 มีการบริการในรูปแบบ e-Service  รูปแบบ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - 1 2 

OKR2 ร้อยละของตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง (จำนวน 109 ตำบล) 

ร้อยละ 
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 

31 30 39 

OKR3 จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้             
        (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)  

ครัวเรือน 
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 

15 20 20 

OKR4 ผลการประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ  85 85 85 
 

 ตัวช้ีวัด 

  OKR1 มีการบริการในรูปแบบ e-Service  
  OKR2 ร้อยละของตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง(จำนวน 109 ตำบล) 
  OKR3 จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  
  OKR4 ผลการประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 แนวทางการพัฒนา 
  1. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service  

2. พัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก  
  4. สำรวจและประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   
 
 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
  1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด  
  2. โครงการพัฒนาสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
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4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)  
 4.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด  11,466,900  บาท 
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ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 

 เมื่อมีการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงวางระบบที่จะวัดผลความสำเร็จใน
การบรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ โดยจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 

5.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
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แนวคิดวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan (การวางแผน) 1. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

Do (การปฏิบัติตามแผน) 1. ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. จัดทำโครงการ/กิจกรรรม 

ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี ในระบบต่าง ๆ อาทิ 
1. ระบบการประกันคุณภาพ  
2. สำนักงบประมาณ (สงป.) 
3. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
4. จุดเน้นมหาวิทยาลัย 

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน) 

1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
2. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 
3. การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจำปีงบประมาณ 

ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบกับแผน 
2. สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ีที่กำหนด 

Action (ก ารป รั บ ป รุ งแ ล ะ
พัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานใน    
ปีต่อไป 
2. กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินผลใน
ระบบต่าง ๆ 

ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผลการดำเนินงานตามแผน 
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ผลการประเมินในระบบต่าง ๆ 
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PLAN 

DO 

CHECK

K 
ACTION 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน 

5.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
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5.3 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

2563 2564 2565   
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library)  กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม  
OKR1 จำนวนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า 500 รายการ/ช่ือเรื่อง) รายการ/ช่ือเรื่อง - 1 500 สวท. ละเอียด 
OKR2 มีการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน
การดำเนินงาน 

เรื่อง - - 2  อัจฉริยะณัฐ 

OKR3 จำนวนหนังสือมีชีวิต เรื่อง - - 5  อัจฉริยะณัฐ 
OKR4 มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาห้องสมุด (ห้องสมุดมนุษย์) เครือข่าย - - 1  อัจฉริยะณัฐ 
OKR5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านทรัพยากรสารสนเทศ ร้อยละ - 85 85  นัยนา 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือมุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  
Smart University อย่างย่ังยืน 

 
กำกับและติดตาม โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 

 

OKR1 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล   
(Digital government maturity domain and area : MDA)  

ระดับ 
6/6 

E 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government สวท. 

เจษฎา 

OKR2 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย (ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ที่เข้าทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ - 50 60 
 

มัทนียา 

OKR3 มีแอปพลิเคชันระบบบริหารการศึกษา ระบบ - - 1  เจษฎา 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพสูง  
(High Quality Service) 

 
กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 

 

OKR1 มีการบริการในรูปแบบ e-Service  รูปแบบ - 1 2 สวท. อรรถสิทธิ ์
OKR2 ร้อยละของตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 31 30 39  มัทนียา 
OKR3 จำนวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) ครัวเรือน 15 20 20  นภารัตน ์
OKR4 ผลการประเมินความพึงพอใจสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85 85 85  พัชราภรณ ์
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5.4 กรอบระยะเวลาติดตามผลการดำเนินงาน  
 

    5.4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการ 
 

 
   5.4.2 รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส : แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนงานอ่ืน ๆ ที่เป็นแผนประจำปี 

 

  5.4.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง 

     



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 



 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ แผนการปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
กับแผนปฏบิัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(แผนระดับ 1) 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย : 2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโต                   
                  อย่าง มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
              2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
ตัวช้ีวัด : 3.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  
4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
     4.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
    4.4.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
เป้าหมาย : 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัด : ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  
4.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 
   4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย ์
เป้าหมาย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
              2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา   
                   คนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวช้ีวัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
          3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์   
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
    4.2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 
    4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
    4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ 
เป้าหมาย :  
2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวช้ีวัด  
3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
   4.2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21  
   4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ท่ี  4  ด้ า น ก า รส ร้ า ง โอ ก าส แ ล ะค ว าม เส ม อ ภ า ค                   
ทางสังคม 
เป้าหมาย : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา           
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
ประเด็นยุทธศาสตร์   
4.1 การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
    4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินใน  การพัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง 
    4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถ
ในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
    4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพาตนเองและการพึ่งพา
กันเอง 
    4.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตย
ชุมชน 
    4.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันท่งปัญญาให้กับชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย : 2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มี
สมดุล 
ตัวช้ีวัด 3.1 พื้นที่สีเขยีวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
    4.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
4.5 พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร             
 ต่อสิ่งแวดล้อม 
    4.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้น
ของการใช้พลังงาน 
 

     
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ 2) 

ประเด็นท่ี 7 : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ     
              ดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด :  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ของ     
              ผู้ใช้บริการ 
ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี 11 : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้  และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด :  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

ประเด็นท่ี 11 : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

ประเด็นท่ี 17 : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนประเทศไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 
(1) เจ็บป่วย  (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ 
(5) เงินช่วยเหลือ ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ  
(7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน อุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน  

ประเด็นท่ี 18  : การเติบโตอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึน
อย่างยั้งยืน 
ตัวช้ีวัด : อันดับของประเทศด้านความย่ังยืนและคุณภาพด้าน
สิ่งแวดล้อมใน ระดับโลก 

     
แผนย่อย 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา :   
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วน ของโครงข่ายสื่อสารหลัก
ภายในประเทศและโครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวกด้านดิจิทัลพร้อมทั้งกำหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้
สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็น
โครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วน
บริการปลายทางทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

เป้าหมาย  : ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนของครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา : 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคล 
ในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด : 
1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
2) สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดกฎหมายลดลง 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา :  
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
เป้าหมาย  :  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด :  
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของWorld 
Economic Forum (WEF) เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา :  
1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

เป้าหมาย  :  
วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด :  
คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ  
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา   
2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ 
 

เป้าหมาย  : มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
 

ตัวช้ีวัด  :  
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายที่ 
ต้องการความช่วยเหลือ  
 

แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา : 
2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  
 

เป้าหมาย  :  
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด  :  
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ 
พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและ
ชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อน
หย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ) 
 

     



แผนการปฏิรูป 
ประเทศ 

 
 
 

แผนปฏิรูปท่ี 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
ก้าวสู่ รัฐบาลดิจิทัล 
เป้าหมายกิจกรรม : 1. องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วย
ระบบดิจิทัล   

- - - - 

      
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(แผนระดับ 2) 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ 
วัตถุประสงค์  
1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริม
ธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 

เป้าหมายท่ี 5 :   
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่
เพิ่ม ข้ึน รวมทั้ งพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ 
 

ตัวช้ีวัด : 
5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Network Readiness Index: NRI) ดีข้ึน 
5.2 จำนวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 
30 เป็นมากกว่า ร้อยละ 85 ในปี 2564 
5.3 จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 
2564 
5.4 จำนวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทาง ไซเบอร์
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
ประเด็น/แนวทางการพัฒนา 
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัล 
    3.5.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดต้ังศูนย์การเฝ้า
ระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อดูแลปัญหาและรับมือกับภัย
คุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะความ
มั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์  
1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 
 

เป้าหมายท่ี 2  
คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด  
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน 
 

ประเด็น/แนวทางพัฒนา 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
    3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์  
1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 
 

เป้าหมายท่ี 2 
คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด 2.2 
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน 
 

ประเด็น/แนวทางพัฒนา 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
    3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
วัตถุประสงค์ 
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 

เป้าหมายท่ี 3  
เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและไดรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด  
3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มข้ึนในทุกภาค 
3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน 
 

ประเด็น/แนวทางการพัฒนา 
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 
    3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพขอ ง
ผู้ประกอบการ ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริม
การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจ
ชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการ
ร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ
เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถ่ิน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนา อย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์  
1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 

เป้าหมายท่ี 3 
 สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 
 

ตัวช้ีวัด  
3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วน
ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 
 

ประเด็น/แนวทางการพัฒนา 
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
     3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  

ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-25679 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. 2563 -2565) 
(แผนระดับ 3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ.2563 -2565) 

ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด  

มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) อย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับการให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service) 

- 

     

แผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2564 
สำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- โครงการพัฒนาห้องสมุดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
งบแผ่นดิน 
   1. บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน                                       29,960 บาท 
   2. ค่าบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 1 งาน                                      250,000 บาท 
   3. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ                 376,000 บาท  
   4. ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย                     600,000 บาท 

แผ่นดิน 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                  
   1. ค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 งาน                     99,510 บาท 
   2. ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 งาน                          22,684 บาท 
   3. ค่าบำรุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server จำนวน 1งาน              43,816.50 บาท   
   4. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ                   128,400 บาท 

โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผ่นดิน 
   1. ปรับปรุงทางเท้ารอบอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
                                                                       1,154,000 บาท 
                                                                   1,154,000 บาท 
     

 



   5. หนังสือ                                                                          900,000 บาท 
   6. วัสดุ                                                                              144,040 บาท 
                                                                                   2,300,000 บาท 
งบบกศ. 
   1 จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Magazine)                             30,600 บาท 
   2. จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (มติชนออนไลน์)                           6,420 บาท 
   3. หนังสือตำราวิชาการ                                                           120,000 บาท 
   4. หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                                             166,000 บาท    
   5. ดำเนินการจัดทำหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์         18,000 บาท 
                                                                                     341,020 บาท  
 
 
งบกศ.บป.                                                                      
   1. หนังสือ                                                                          150,000 บาท 
                                                                                     150,000 บาท 
โครงการวิทยวิชาการ 
งบบกศ. 
   1. โครงการส่งเสริมการอ่าน 
         - กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้                                           10,000 บาท 
   2. กิจกรรม Library and IT Fair                                                 20,000 บาท 
                                                                                       30,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   5. ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์                                              642,000 บาท 
   6. ค่าบริการ Cloud Service จำนวน 1 งาน                                 73,115 บาท 
   7. บำรุงรักษา domain name aru.ac.th                                         856 บาท        
   8. ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่                                  200,000 บาท 
   9. ค่าวัสดุ                                                                     243,998.50 บาท 
  10. บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-FI)                                177,970 บาท 
  11. บำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (Core Switch)                    283,900 บาท 
  12. บำรุงรักษาอุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log  File)         133,750 บาท              
                                                                                    2,050,000 บาท 
 
 
 
งบบ.กศ. 
กิจกรรมพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                
   1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะความเข้าใจและ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy)                                                                   19,200 บาท 
                                                                                     19,200 บาท 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งบบกศ.                                                                
   1. อุปกรณ์บริหารจัดการระบบเครือข่าย                      729,450 บาท 
   2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2                         350,000 บาท    
   3. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 2                     30,000 บาท 
   4. ตู้อบฆ่าเชื้อโรคด้วย UV-C                                      50,000 บาท   
   5. ปั้มไดโว่                                                           16,050 บาท  
   6. ไมโครโฟน                                                        67,410 บาท 
   7. พัดลมดูดอากาศ                                                 20,330 บาท 
   8. เครื่องสแกน                                                      17,000 บาท 
   9. เครื่องถ่ายเอกสาร                                               99,500 บาท 
  10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2    
                                                                           18,000 บาท 
  11. โทรศัพท์ Cisco SIP Phone CP-3905                      98,012 บาท 
  12. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส์                                   99,510 บาท 
  13. ครุภัณฑ์ผลิตสื่อสารสนเทศ                                    88,917 บาท 
  14. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ 
สรรพสิ่ง (ชั้น 2 และชั้น 3)                                         400,000 บาท 
                                                                   2,084,179 บาท 
 

งบบกศ.                                                                      
   1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสำนัก (ค่าเบี้ยประชุม, ค่าพาหนะ) 
                                                                           60,600 บาท 
   2. ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสำนักฯ)                       1,785 บาท 
   3. วัสดุ                                                               41,216 บาท 
   4.  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (10,8,7,5)                   100,000 บาท 
   5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ 
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 200,000 บาท 
                                                                     223,601 บาท 
 
งบกศ.บป.                                                                     
   1. ตู้ทิ้งขยะอันตราย พร้อมหลังคา                               12,500 บาท  
   2. ตะแกรงคัดแยกขยะ 4 ช่องทิ้งพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  12,900 บาท 
   3. ตู้ไม้อัดสักขนาด 100X30X200 ซม.                          62,500 บาท 
   4. เครื่องสำรองไฟ                                                  99,000 บาท 
   5. เครื่องสแกนบาร์โคด้ระบบเลเซอร์แบบ                        7,000 บาท 
   6. เครื่องอ่านบาร์โคด้ระบบหัวอ่านนแบบ 2-D imager       11,235 บาท 
                                                                     205,135 บาท 
 

งบกศ.บป. 
   1. วัสดุ                                                               36,865 บาท 
   2. ค่าสาธารณูปโภค                                                  8,000 บาท 
                                                                       44,865 บาท 
 
แผ่นดิน 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
และจังหวัดอ่างทอง                                            
   1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการจัดทำฐานข้อมูล       
                                                                           39,500 บาท  
   2. จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล จำนวน 109 ตำบล     2,180,000 บาท 
   3. ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล                                    20,000 บาท 
   4. ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมูล                                           6,000 บาท 
   5. ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่ม                                           98,400 บาท 
   6. ค่าจ้างทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม           1,000 บาท 
                                                                   2,344,900 บาท 
           
งบแผ่นดิน 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก                                                                    



   1. สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการพัฒนา
อาชีพ                                                                    40,000 บาท 
   2. อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ                           300,000 บาท 
   3. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม                               140,000 บาท 
   4. คืนข้อมูล                                                         20,000 บาท 
                                                                     500,000 บาท 
     
งบบ.กศ. 
โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
   1. วัสดุสื่อสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                                                                                              
                                                                           20,000 บาท 
                                                                       20,000 บาท  
                                                                    
 
  2.) โครงการวิทยวิชาก 

- รวมท้ังสิ้น 2,821,020 บาท รวมท้ังสิ้น 2,069,200 บาท รวมท้ังสิ้น 6,576,680 บาท -                                                                                 

    รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ปีงปม 2565.= 11,466,900 บาท 
 



 
 
 
 
 
 

นำเสนอโดย 
งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

พิจารณาอนุมัติโดย 
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในการประชุมครั้งที่ ...../2565 เมื่อวันที่ ..... มีนาคม 2565 
 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. มรภ. พ.ศ.2547 ม.41 ให้ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 

 
 

 

 

 


