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ค าน า 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือปรับปรุงสาระส าคัญและพัฒนา
กลไกการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าการปฏิรูป
ประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น แผน
ดังกล่าวจัดท าขึ้นจากการพิจารณาความสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ   
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) ศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมพลวัต 
ตามบริบทโลก ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง อันเป็น
หลักการและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการต่าง ๆ 
ต่อไป 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนและสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จึงได้ก าหนดให้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ มีกลยุทธ์ที่ส าคัญ 4 ประการ 
คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 

  ท้ายนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นกรอบและทิศทางที่จะถูกน าไปขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ น าประโยชน์มาสู่สังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติสืบไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเปูาหมาย และการบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่าง  มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 
2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่เปูาหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็ว
ในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักวิทบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความ
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความ
คาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน า
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

2.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) เป้าหมาย   
  (1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
  (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 ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   

 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 (1) เป้าหมาย  
  (1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
  (1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์    
  (2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21  
   (2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
   (2.3.6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
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 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    

 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (1) เป้าหมาย  
  (1.1) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (2.1) การลดความเลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
    (2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   (2.2) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง 
    (2.2.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน
การจัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
    (2.2.2) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
    (2.2.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
    (2.2.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
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 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (1) เป้าหมาย  
  (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
   (2.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     
  (2.3) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (2.3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.2 แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
  ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   (1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน  
     

  (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 
   แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
   (3.1) แนวทางการพัฒนา 
    (3.1.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสาร
หลักภายในประเทศและโครงข่าย บรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพ
และสอดรับกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ใน
ลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และท่ัวถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทางทั้ง
แบบใช้สายและแบบไร้สาย 
   (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    (3.2.1) ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
     

   (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
 ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1.1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 
  แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
  (3.1) แนวทางการพัฒนา 
     (3.1.1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ 
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
  (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     (3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

  (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บปุวย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจาก
การท างาน 
 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
  แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
  (3.1) แนวทางการพัฒนา 
     (3.1.1) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
  

  (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     (3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 

  (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 

 ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1.1) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั้งยืน 

 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
  แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  (3.1) แนวทางการพัฒนา 
     (3.1.1) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหาร
จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 
 

  (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     (3.2.1) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
 

  (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ตัวชี้วัด : สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนที่เป็นปุาธรรมชาติ พ้ืนที่ปุา
เศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งปุาในเมืองและชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก 
 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
  แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (3.1) แนวทางการพัฒนา 
     (3.1.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
   

  (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     (3.2.1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 

  (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
     ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดกฎหมายลดลง 
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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) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
   (2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
   (2.2) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  
   (2.3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (3) กิจกรรม 
   (3.1) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้ วยกัน 
เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  
  (4) เป้าหมายกิจกรรม 
   (4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
   (4.2)โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก  
 

 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นดังต่อไปนี้  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 1) วัตถุประสงค์ที่  
  1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

 2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) แนวทางการพัฒนาที่  3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้  และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.2.2)  พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ      
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

 
 



11 
 

  4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3.3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
     1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
  ตัวชี้วัด 3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
      ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 
 3) แนวทางการพัฒนา 
  (3.1) แนวทางพัฒนาที่   
   3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
    (3.3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการ ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่าง
เครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติเพ่ือสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มี
แหล่งท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 1) วัตถุประสงค์  
  1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
                  1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

 

 2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของ ป2.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
   

 3) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) แนวทางพัฒนาที่ 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

(3.5.5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วยร่วมของประชาชน
และภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ 
 1) วัตถุประสงค์  
  1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือขยายโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่
เพ่ิมขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์ 
  ตัวชี้วัด : 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
  ตัวช้ีวัด : 5.2 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30 
เป็นมากกว่า ร้อยละ 85 ในปี 2564 
  ตัวชี้วัด : 5.3 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 
2564 
  ตัวช้ีวัด : 5.4 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
 

 3) แนวทางการพัฒนา 
    (3.1) แนวทางพัฒนาที่ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัล 
   (3.5.4) สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝูาระวังและ
รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล 
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2.3 แผนระดับท่ี 3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579)  
 2.3.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ของ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 

 

   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  
    1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
    1.2 ด้านสังคม 
    1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
    1.4 ด้านการศึกษา 
   

  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 
   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  
    11 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
    1.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด / 
บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 
    1.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับ การเสริมสมรรถนะ 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  
    1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
    1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์
ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
    1.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นทีย่อมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 

  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4  
    1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการ
เป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
    1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
สถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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2.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 (1) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์          
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ    
   

 (2) พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  พันธกิจตามกฎหมาย       
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
  มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
  มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
   (1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
   (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน
ต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 
   (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
   (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และ
นักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ
บริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
   (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
   (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ใน
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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  พันธกิจมหาวิทยาลัย 
  การบริการวิชาการ  

  1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 
ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และน าศาสตร์พระราชา
มาปรับใช้ในการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและ        
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับ
ต้องได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  
  2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
   

 การสอน 
 1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
 3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
  

 การวิจัย 
 1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมือง
มรดกโลก 
 2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
 3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของ
ท้องถิ่น 
 4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 การบริหารจัดการองค์กร 
 1. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อ
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
 3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 
 4. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการบริหารงาน กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 วิสัยทัศน์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มุ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart University & Green University) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565 
 

 พันธกิจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 2. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพ  
 3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart University & Green University) 
 4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 นโยบายการบริหารงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 
 4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library) 
 5. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา  
 2. ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
 4. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่ยอมรับและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว 
 5. ยกระดับคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย 
 

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 

 6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดและค านึงถึง
ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม 
 7. ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  1) เป้าหมาย    
   1.1) เพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
   1.2) เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   1.3) มีฐานข้อมูลพ้ืนฐานต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  2) ค่าเป้าหมาย  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

(พ.ศ.) 
1. ร้อยละของจ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูล
เทียบกับจ านวนต าบลในจังหวัดที่รับผิดชอบ  

ร้อยละ 30 

2. ร้อยละของระบบข้อมูลต าบลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ เทียบกับจ านวนต าบลที่ 
   ได้เข้าไปพัฒนา  

ร้อยละ 15 

3. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  

ร้อยละ 15 

4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 10 
5. จ านวนหนังสือมีชีวิต  รายการ 5 
6. ร้อยละของหนังสือมีชีวิตที่ได้รับการเผยแพร่ ร้อยละ 100 

  

 3) ตัวช้ีวัด     

  3.1) ร้อยละของจ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลเทียบกับจ านวนต าบล
ในจังหวัดที่รับผิดชอบ  
  3.2 ร้อยละของระบบข้อมูลต าบลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้ เทียบกับจ านวนต าบลที่ได้เข้าไปพัฒนา 
  3.3) ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้  
  3.4) ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
  3.5) จ านวนหนังสือมีชีวิต  
  3.6) ร้อยละของหนังสือมีชีวิตทีไ่ด้รับการเผยแพร่  
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 4) แนวทางการพัฒนา 
  4.1) พัฒนาฐานข้อมูลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  4.2) ส ารวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  4.3) บันทึกลงฐานข้อมูลพ้ืนฐานต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.4) เผยแพร่ข้อมูลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     

 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
  5.1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบลในจังหวัด 
  5.2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
  5.3)  โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์  
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 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  1) เป้าหมาย   
   1.3 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  2) ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

(พ.ศ.) 
1. จ านวนบัญชีผู้เข้าทดสอบ (User) ที่สนับสนุนการทดสอบของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

จ านวน 200 

2. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้แก่นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กิจกรรม 1 

 

  3) ตัวช้ีวัด  
   3.1) จ านวนบัญชีผู้เข้าทดสอบ (User) ที่สนับสนุนการทดสอบของนักศึกษาชั้น    
ปีสุดท้าย 
   3.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

  4) แนวทางการพัฒนา    
   4.2) ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

  5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ      
   5.1) กิจกรรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
  1) เป้าหมาย 
   1.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ   
   1.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

  

  2) ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

(พ.ศ.) 
1. ร้อยละของจ านวนการเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ทุก
ช่องทางที่เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

ร้อยละ 2 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ  ร้อยละ 85 
3. ร้อยละของความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ทรัพยากร
สารสนเทศของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 85 

4 จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทตีพิมพ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์  

เล่ม 5,600 

 

  3) ตัวช้ีวัด        
   3.1) ร้อยละของจ านวนการเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกช่องทางที่เพ่ิมขึ้น
จากเดิม 
   3.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ  
   3.3) ร้อยละของความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ 
   3.4) จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทตีพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์ 
  4) แนวทางการพัฒนา 
   4.1) การจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตีพิมพ์ ไม่ตีพิมพ์ 
อิเล็กทรอนิกส์  
   4.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

  5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
   5.1 โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการ 
   5.2 โครงการวิทยวิชาการ 
   5.3 โครงการห้องสมุดสีเขียว 
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 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1) เป้าหมาย 
  1.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Smart and Green Library) 
   

 2) ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล     
   (Digital government maturity domain and area : MDA) 

ระดับ 
E 

Government 
2. ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว  คะแนน 60 
3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA คะแนน 3.75 
4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานระบบบริหารจัดการ  
   องค์กรอย่างชาญฉลาด  

ระบบ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (เฟส 1) 

 

**หมายเหตุ  ตัวชี้วัดที่ 3  มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
   

 3) ตัวช้ีวัด 
  3.1) ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
government maturity domain and area : MDA)  

  3.2) ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว  
  3.3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA 
     3.4) ระดับความส าเร็จในการด าเนินการงานระบบบริหารจัดการองค์กรชาญฉลาด  
 

 4) แนวทางการพัฒนา 
  4.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University  
  4.2) พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
  4.3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์/ส านัก ให้ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
  4.4) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้
ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 
 

 5) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
  5.1) โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู้การเป็น Smart University 
  5.2)  โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
  5.3) กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
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3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 19,519,203.00 ล้านบาท      

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 

รวมท้ังสิ้น 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. 

งบ บกศ.
เพ่ิมเติม 

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น             

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 2,179,545.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 2,219,545.00 

     1. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมลูต าบลในจังหวัด  1,876,605.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,876,605.00 

     2. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก  302,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302,940.00 

     3. กิจกรรมพัฒนาห้องสมดุมนุษย์  0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

รวมท้ังสิ้น 2,179,545.00 40,000.00 0.00  0.00  0.00  2,219,545.00  
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 

รวมท้ังสิ้น 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. 

งบ บกศ.
เพ่ิมเติม 

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา             

 2. โครงการวิทยวิชาการ 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 

     1. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีิจิทัล  
        (Digital Literacy) 

0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 

รวมท้ังสิ้น 0.00 9,000.00 0.00  0.00  0.00       9,000.00  
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 

รวมท้ังสิ้น 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. 

งบ บกศ.
เพ่ิมเติม 

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม             

2 โครงการวิทยวิชาการ 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

     1. นิทรรศการหมุนเวียน 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 

     2. กิจกรรม Library and IT Fair 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 

     3.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

     4. อบรมฐานข้อมูลออนไลน ์ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

     5.  กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านเพื่อการใฝุรู ้ 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

รวมท้ังสิ้น 0.00 80,000.00                 -                   -                 -        80,000.00  
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 

รวมท้ังสิ้น 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. 

งบ บกศ.
เพ่ิมเติม 

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ             

3. โครงการพัฒนางานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5,216,855.00 916,215.00 120,000.00 0.00 115,000.00 6,368,070.00 

   1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบคุลากรส านักวิทยบริการฯ 0.00 320,000.00 0.00 0.00 0.00 320,000.00 

          - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรม  0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

          - จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการยกระดับประสิทธิภาพการให้บรกิาร ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

   2) กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00   55,000.00  

          - ทบทวนแผนการด าเนินงานของส านักวิทยบริการฯ 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00      55,000.00  

   3) กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการฯ 2,600,000.00 541,215.00 120,000.00 0.00 55,000.00 3,316,215.00 

          - ค่าบ ารุงรักษาลิฟตโ์ดยสาร  29,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,960.00 

          - ค่าบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมตั ิ 250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 

          - ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ภาษาอังกฤษ 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 

          - ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-book) ภาษาไทย  400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 

          - หนังสือต าราวิชาการ  1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 

          - วัสดุ  380,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,040.00 

          - จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส ์(มติชนออนไลน์) 0.00 13,910.00 0.00 0.00 0.00      13,910.00  

          - จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส ์(eMagazine) 0.00 37,305.00 0.00 0.00 0.00     37,305.00  

          - หนังสือต าราวิชาการ  0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00     250,000.00  
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 

รวมท้ังสิ้น 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. 

งบ บกศ.
เพ่ิมเติม 

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ             

          - หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  0.00 230,000.00 0.00 0.00 0.00    230,000.00  

          - สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00      10,000.00  

          - หนังสือต าราวิชาการ  0.00 0.00 120,000.00 0.00 55,000.00     175,000.00  

   4) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  2,616,855.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 2,676,855.00 

          - ค่าบ ารุงรักษาเครื่องส ารองไฟ  99,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,510.00 

          - ค่าบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟูา  22,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,684.00 

          - ค่าบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server  43,816.50 0.00 0.00 0.00 0.00 43,816.50 

          - ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรบัอากาศแบบควบคุม อุณหภูมิ และ   
            ความช้ืน   

147,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,000.00 

          - บ ารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา  235,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,400.00 

          - ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus  636,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 636,650.00 

          - ค่าบริการ Cloud Service  73,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,120.00 

          - ค่าบ ารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ช่ือ           856.00  0.00 0.00 0.00 0.00          856.00  

          - ค่าซ่อมบ ารุงครภุัณฑ์และอาคารสถานท่ี  479,205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 479,205.00 

          - วัสดุ (ด้าน IT) 878,613.50 0.00 0.00 0.00 0.00 878,613.50 

          - วัสดุ  
 

0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00     60,000.00  
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 

รวมท้ังสิ้น 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. 

งบ บกศ.
เพ่ิมเติม 

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ             

4. โครงการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6,963,800.00 1,456,058.00 105,130.00 0.00 0.00  8,524,988.00  

   1) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษามหาวิทยาลัย  4,170,900.00 0.00 0.00 0.000 0.00 4,170,900.00 

          - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 1  2,200,000.00 0.000 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 

          - เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 2  300,000.00 0.000 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

          - เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ ากว่า 60,000 บีทียู  674,500.00 0.000 0.00 0.00 0.00 674,500.00 

          - อุปกรณ์เก็บข้อมลูจราจรคอมพิวเตอร ์ 765,100.00 0.000 0.00 0.00 0.00 765,100.00 

          - ครุภัณฑโ์สตทัศนศึกษา  231,300.00 0.000 0.00 0.00 0.00 231,300.00 

   2) กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมส านักวิทยบริการฯ 2,792,900.00 544,220.00 0.00 0.00 0.00 3,337,120.00 

          - ปรับปรุงพื้นช้ันดาดฟูาอาคารศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์   2,300,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00  2,300,700.00 

          - ปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ์ 492,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 492,200.00 

          - ติดตั้งห้องมินิเธียเตอร ์ 0.00 149,500.00 0.00 0.00 0.00      149,500.00  

          - โสตทัศนวัสด ุ 0.00 394,720.00 0.00 0.00 0.00      394,720.00  

   3) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑส์ านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  0.00 624,380.00 0.00 0.00 0.00    624,380.00  

       - เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊  0.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00      70,000.00  

       - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ส ี 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00       10,000.00  

       - เก้าอี้ส านักงาน  0.00 33,000.00 0.00 0.00 0.00       33,000.00  

       - เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00      56,000.00  
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 

รวมท้ังสิ้น 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. 

งบ บกศ.
เพ่ิมเติม 

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ             

       - เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า  12,000 บีทียู 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00      68,000.00  

       - เครื่องส ารองไฟฟูา  0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00      56,000.00  

       - ตู้วางหนังสือสองด้าน 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00      35,000.00  

       - เครื่องสแกน 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00      36,000.00  

       - ม่านม้วน ช้ัน 1 อาคารวิทยบริการฯ  0.00 87,000.00 0.00 0.00 0.00      87,000.00  

       - หุ่นส าหรับโชว ์ 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00        9,000.00  

       - แผ่นอคิลิค  0.00 11,880.00 0.00 0.00 0.00      11,880.00  

       - ชุดโต๊ะกลมพร้อมเก้าอ้ี  0.00 90,000.00 0.00 0.00 0.00      90,000.00  

       - ตู้หนังสือ  0.00 62,500.00 0.00 0.00 0.00      62,500.00  

   4) กิจกรรมบริหารจัดการส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   0.00 287,458.00 105,130.00 0.00 0.00    392,588.00  

       - ค่าตอบแทนกรรมการบริหารส านัก  0.00 57,600.00 0.00 0.00 0.00      57,600.00  

       - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์) 0.00 8,400.00 0.00 0.00 0.00        8,400.00  

       - ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ)  0.00 10,185.00 0.00 0.00 0.00      10,185.00  

       - วัสด ุ 0.00 211,273.00 97,130.00 0.00 0.00     308,403.00  

       - ค่าสาธารณูปโภค  0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00        8,000.00  

5. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University  0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00  1,200,000.00  

       - ระบบสารบญัอิเล็กทรอนิกส ์ 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00   1,200,000.00  
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 

รวมท้ังสิ้น 
งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. 

งบ บกศ.
เพ่ิมเติม 

บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ             

6. โครงการห้องสมุดสีเขียว  0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00     30,000.00  

       - รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00       10,000.00  

       - ตรวจประเมินห้องสมดุสีเขยีว 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00       20,000.00  

รวม 12,180,655.00 2,402,273.00    225,130.00   1,200,000.00   115,000.00  16,123,058.00  

รวมท้ังสิ้น 14,360,200.00 2,531,273.00  225,130.00  1,200,000.00  115,000.00  18,431,603.00  
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

  เมื่อมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงวางระบบที่จะวัดผลความส าเร็จในการบรรลุ
เปูาหมายระดับต่าง ๆ โดยจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า 
ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทาง
ดังนี้ 
 

4.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
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แนวคิดวงจร
คุณภาพ 

กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan (การ
วางแผน) 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี 
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนของส านักฯ กับแผนของ
มหาวิทยาลัย 

Do (การ
ปฏิบัติตาม
แผน) 

1. ด าเนินการตามแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรรม 
 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัว
บ่งชี้  
ในระบบต่าง ๆ อาทิ 
- ระบบการประกันคุณภาพ  
- ส านักงบประมาณ (สงป.) 
- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
- จุดเน้นมหาวิทยาลัย 

Check 
(ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม
แผน) 

1. ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน 
2. การนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
3. การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
   ภายในประจ าปีงบประมาณ 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
เทียบกับแผน 
2. สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัว
บ่งชี้ที่ก าหนด 

Action (การ
ปรับปรุงและ
พัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนว
ทางการปรับปรุงการ 
    ด าเนินงานในปีต่อไป 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพตามผลการ 
   ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   
   และการประเมินผลในระบบ
ต่าง ๆ 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ผลการด าเนินงานตามแผน 
2. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและ
ผลการประเมินในระบบต่าง ๆ 
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4.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACTION 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน 
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4.3 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และผู้รับผิดชอบ 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2563 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น   

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ร้อยละของจ านวนต าบลที่ได้ด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลเทียบกบัจ านวนต าบลในจังหวัดที่รับผดิชอบ  ร้อยละ 30 
2. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  ครัวเรือน 15 
3. จ านวนหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์   รายการ 5 
4. ร้อยละของระบบข้อมลูต าบลทีส่ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได ้เทียบกบัจ านวนต าบลที่ได้เข้าไปพัฒนา  ร้อยละ 15 

5. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุม่เปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 10 

6. ร้อยละของหนังสือมีชีวิตได้รับการเผยแพร ่ ร้อยละ 100 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
1. จ านวนบัญชีผู้เข้าทดสอบ (User) ที่สนับสนุนการทดสอบของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย จ านวน 200 
2. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม 1 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
1. ร้อยละของจ านวนการเข้าใช้บรกิารทรัพยากรสารสนเทศทุกช่องทางทีเ่พิ่มขึ้นจากเดิม ร้อยละ 2 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ  ร้อยละ 85 
3. ร้อยละของความรูค้วามเข้าใจตอ่การเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 85 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and aria : MDA) ระดับ    E-Government 
2. ค่าคะแนนผ่านเกณฑม์าตรฐานหอ้งสมดุสีเขยีว คะแนน 60 
3. ผลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน IQA คะแนน 3.51 
4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานระบบบริหารจดัการองค์กรอยา่งชาญฉลาด ระบบ ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (เฟส 1) 
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4.4 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน  
    5.4.1 การติดตามผลการด าเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ 

 
 

  5.4.2 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส : แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนประจ าปี 

 
  

   5.4.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง 

     

 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย) 

รอบ 6 เดือน 

ต.ค.-มี.ค. 

รอบ 12 เดือน 

ต.ค.-ก.ย. 

ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563) 

ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2564) 

ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2565) 



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนงาน เปา้หมายการใหบ้ริการกระทรวง 
เป้าหมายการใหบ้ริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
(แผนระดับ 1) 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เป้าหมาย : 2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง     
                    มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
             2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
ตัวช้ีวัด : 3.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  :  4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
                                  4.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์ 
                                4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                                    4 .4 .4 พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม ่

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน 
                    ศตวรรษที่ 21 
               2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา   
                     คนตลอดช่วงชีวิต 
ตัวช้ีวัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
          3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์  4.2 การพฒันาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
                              4.2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                          4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                               4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
                              4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                               4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน  
                     ศตวรรษที่ 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 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                               4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
                              4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา         
การพึ่งตนเองและการจัดการ ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
ประเด็นยุทธศาสตร์  4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                             4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 
                           4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
                               4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน 
ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน
และอาชีพ 
                              4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งพา
ตนเองและการพึ่งพากันเอง 
                             4.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้าง
ประชาธิปไตยชุมชน 
                            4.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันท่งปัญญาให้กับชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย : 2.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
ตัวช้ีวัด 3.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์  4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ 
                              4.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
                        4.5 พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
4.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
 

     
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ 2) 

7 ประเด็น : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน 

ตัวช้ีวัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ   
               ผู้ใช้บริการ 
ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 

11 ประเด็น : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล               
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

11 ประเด็น : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล           
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวช้ีวัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

17.ประเด็น : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
เป้าหมาย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม
เพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนประเทศไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บปุวย (2) คลอดบุตร(3) 
ตาย (4) ทุพพลภาพ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) 
ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน  

18. ประเด็น : การเติบโตอย่างยั่งยืน  
เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอย่างยั้งยืน 
ตัวช้ีวัด : อันดับของประเทศด้านความย่ังยืนและคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก 

     
แผนย่อย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

 

แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 
แนวทางการพัฒนา :  1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  ทั้งในส่วนของ
โครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและโครงข่าย บรอดแบรนด์ความเร็วสูง    
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถ
เชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว
สามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการ
แข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทางทั้งแบบใช้
สายและแบบไร้สาย 

เป้าหมาย  : ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนของครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 
 
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา : 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัด : 1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
           2) สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดกฎหมายลดลง 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา : 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด  วิ เคราะห์ สั ง เคราะ ห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 
เป้าหมาย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา : 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่  21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด  วิ เคราะห์ สั ง เคราะ ห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
 
เป้าหมาย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน 
รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ 
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา  2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้
ประชากรกลุ่มต่างๆ 
 
เป้าหมาย  : มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
 
ตัวช้ีวัด  : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ  
 

แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา :  2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหารจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน  
 
เป้าหมาย  : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มข้ึน 
 
ตัวช้ีวัด  : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นปุาธรรมชาติ พื้นที่
ปุาเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งปุาใน
เมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ) 
 

      
แผนการปฏิรูปประเทศ 

 
 
 

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

    

      



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(แผนระดับ 2) 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ 
วัตถุประสงค์ 1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริม
ธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์
ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 
เป้าหมายท่ี 5 :  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล  
รายใหม่เพิ่มข้ึน รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง  ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้               
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทาง
ออนไลน์ 
 
   ตัวช้ีวัด : 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ               
                     การสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีข้ึน 
   ตัวช้ีวัด : 5.2 จ านวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มข้ึนจาก 
                    ร้อยละ 30 เป็นมากกว่า ร้อยละ 85 ในปี 2564 
   ตัวช้ีวัด : 5.3 จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า       
                     1,000 ราย ในปี 2564 
   ตัวช้ีวัด : 5.4 จ านวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทาง 
                     ไซเบอร์เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80  
                     ในปี 2564 
ประเด็น/แนวทางการพัฒนา 
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัล 
    3.5.4 สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดต้ังศูนย์การเฝูาระวังและ
รับมือภัยคุกคามทางไซ เบอร์  เพื่อดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่
เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  โดยเฉพาะความมั่งคง
ปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุกมนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการด ารงชีวิต
ส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มข้ึน 
   ตัวช้ีวัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มข้ึน 
 
 
ประเด็น/แนวทางพัฒนา 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุกมนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการด ารงชีวิต
ส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มข้ึน 
   ตัวช้ีวัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มข้ึน 
 
 
ประเด็น/แนวทางพัฒนา 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้ 
                      อย่างทั่วถึง 
                 1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เป้าหมายท่ี 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
     ตัวช้ีวัด 3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มข้ึนในทุกภาค 
     ตัวช้ีวัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน 
 
ประเด็น/แนวทางการพัฒนา 
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 
   3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพขอ ง
ผู้ประกอบการ ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการ
เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน 
การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกัน
พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้าง
ศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
แบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถ่ิน และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่าง
ยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่าง  
                      ยั่งยืนและเป็นธรรม 
                 1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
เป้าหมายท่ี 3 สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 
       ตัวช้ีวัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชน
ที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรม
อันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
ประเด็น/แนวทางการพัฒนา 
   3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
      3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วยร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

     
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 -2565 

(แผนระดับ 3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     
เป้าหมายการให้บริการ 

หน่วยงาน (มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่
ก าหนดไว้ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

     

ผลผลิต/โครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
1,200,000 119,000 บาท 15,241,203 บาท 2,924,000 บาท 30,000 บาท                                                                                      

1. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University   
    (บ.กศ.เพิ่มเติม)                                                    1,200,000 

โครงการส่งเสริมวิทยวิชาการ           
1. นิทรรศการหมุนเวียน (บ.กศ.)                                            21,000   
2. งาน library and IT Fair (บ.กศ.)                                        35,000  
3. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (บ.กศ.)                                     30,000  
4. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ (บ.กศ.)                                        10,000 
5. กิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ (บ.กศ.)                                 14,000                                                         
6. กิจกรรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (บ.กศ.)                                                                         
                                                                                     9,000 
 
 

โครงการพัฒนางานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักวิทยบริการฯ (บ.กศ.)       400,000                                                                                             
2. กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  (บ.กศ.)  55,000                                                                
3. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดส านักวิทยบริการฯ (แผ่นดิน, บกศ. ,กศ.บป.)                
                                                                               3,261,215                                                                                 
4. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน)                    3,000,000                                                                                                                           
                                                                       
โครงการบริหารจัดการด้านวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษามหาวิทยาลัย (แผ่นดิน)    4,280,900                                                                
2. กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมส านักวิทยบริการฯ (แผ่นดิน)     2,792,900                                                                   
3. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ส านักวิทยบริการฯ (บ.กศ.)                   624,380                                                                                                
4. กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมส านักวิทยบริการฯ (บ.กศ.)         544,220 
5. กิจกรรมบริหารจัดการส านักวิทยบริการฯ  (บ.กศ. , กศ.บป.)                   
                                                                                 282,588 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก   
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด (แผ่นดิน)            2,500,000                            
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก    
    (แผ่นดิน)                                                                  384,000 
3. โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์  (บ.กศ.)                                40,000                                                 
 
 
 
 
 
 

 

1. โครงการห้องสมุดสีเขียว  (บ.กศ.)                                        30,000                                                                                           
                                                    

 

ประเภทโครงการ     รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ปีงปม.= 19,514,203 
 



ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) 

 

ปี พ.ศ.2563 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E Government) 
 E- Government หมายถึง การให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใสของการด าเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และท าให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น      มี 6/6 ระดับ 
 1. น า IT มาชว่ยลดกระดาษ (ยังคงติดขัด กฎ ระเบียบ) 
 2. การประสานงานผ่าน ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-file) เป็นหลักใช้หนังสือราชการเท่าที่จ าเป็น 
 3. ประชาชนสามารถรับบริการของหน่วยงานผ่าน App/Mobile App. ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้งานอย่าง
ทั่วถึง แต่ยังคงต้องเดินทางมาแสดงตนเพื่อให้ข้อมูลส าคัญ 
 4. ช่องทางการสื่อสารหลักผ่าน Website และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. มีการปรับปรุง Back office รวมถึงกฎระเบียบเพื่อท าให้การบริการแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพดีขึน้ 
 6. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้ระบบ IT ของหน่วยงานได้อยา่งคล่องแคล่ว 
 

ปี พ.ศ.2564 การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government) 
 Connected Government หมายถึง การท างานของภาครัฐที่มีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
แบบไร้ตะเข็บ มีการเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และเป็นรัฐบาลแบบบูรณาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อยกเลิกกระดาษ โดยเปลี่ยนต้นฉบับให้เป็น Digital (อาจติดขัด
กฎระเบียบบางส่วน)  
 1. เช่ือมโยงข้อมูลส าคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติ รวมทั้งเช่ือมโยง กระบวนการท างานระหว่าง
หน่วยงานท้ังภายในและภายนอกภาครัฐ 
 2. มีการเปิดให้น าเข้าข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชนในการน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
 3. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐในหลากหลายช่องทาง 
 4. มีการน าข้อมูลภายใน/นอกองค์กร สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 5. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว มีการน าข้อมูล/ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ประกอบการตัดสินใจและด าเนินงาน และประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหาร/การท างาน 
 

ปี พ.ศ.2565 การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Gov.)  
 SMART GOVERNMENT หมายถึง เป็นการส่งเสริมการให้บริการผ่านโครงข่าย SMART NETWORK 
ท าให้เกิดการเติบโตของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข์องประเทศไปพร้อมๆ กับการผลักดันบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
ของภาครัฐ 
 1. ความส าคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 2. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการสารธารณะได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่านระบบอัตโนมัติ 
โดยในบริการจ าเป็นพื้นฐานแห่งรัฐ ผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐ 
 3. ข้อมูลส าคัญในการจัดบริการสาธารณะ ถูกเช่ือมโยงกับทุกภาคส่วนแบบอัตโนมัติ ไร้รอบต่อ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นภาครัฐเพื่อการท านวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับประชาชน (Value Co-creation) 
 5. บุคลากร/ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถใช้ระบบ IT/Mobile App ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6. บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูล/ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผน การปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมบริการ 
 



 
 
 
 
 
 

น ำเสนอโดย 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

พิจำรณำอนุมัติโดย 
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
พ.ร.บ. มรภ. พ.ศ.2547 ม.41 ให้ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
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