เแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คานา
ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงสาระสาคัญและพัฒนา
กลไกการขับ เคลื่ อนกลยุ ทธ์ต่าง ๆ สู่ การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นช่ว งเวลาของการเดินหน้าการปฏิรูป
ประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น แผน
ดังกล่าวจัดทาขึ้นจากการพิจารณาความสอดคล้องอย่างเป็นรู ปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 –
2579) ศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมพลวัต
ตามบริบทโลก ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง อันเป็น
หลักการและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการต่าง ๆ
ต่อไป
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนและสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
ดาเนินงานของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา
จึงได้กาหนดให้ แผนปฏิบั ติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ มีกลยุทธ์ที่สาคัญ 4 ประการ
คือ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และ กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ท้ายนี้ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นกรอบและทิศทางที่จะถูกนาไปขับเคลื่อนสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นาประโยชน์มาสู่สังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติสืบไป
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ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเปูาหมาย และการบริหารงบประมาณ
เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้การบริหารราชการของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกั บยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 –
2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่เปูาหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็ว
ในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักวิทบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความ
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความ
คาดหวังว่าแผนปฏิบั ติร าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเป็นเครื่องมือส าหรับการนา
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิด
ผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และนาไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 แผนระดับที่ 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 ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย
(1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(2.3.1) การปรั บ เปลี่ ย นระบบการเรี ย นรู้ ใ ห้ เ อื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะส าหรั บ
ศตวรรษที่ 21
(2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2.3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
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(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(1) เป้าหมาย
(1.1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒ นา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การลดความเลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
(2.2) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
(2.2.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน
การจัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
(2.2.2) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
(2.2.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
(2.2.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการฯ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน

4
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(1) เป้าหมาย
(1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(2.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(2.3) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(2.3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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2.2 แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก)
ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)
แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสาร
หลักภายในประเทศและโครงข่าย บรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพ
และสอดรับกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมทั้งสนั บสนุ น ให้ เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ งอานวยความ
สะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกาหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ใน
ลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทางทั้ง
แบบใช้สายและแบบไร้สาย
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก)
ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒ นาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์
การทางานร่วมกับผู้อื่น
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด
วิเคราะห์ รั ก การเรี ย นรู้ มี ส านึ กพลเมือง มีความกล้ า หาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยาได้ดาเนินการ ส่ งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก)
ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ 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
การทางาน
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยาได้ดาเนินการ ส่ งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก)
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั้งยืน
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหาร
จัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยาได้ดาเนินการ ส่ งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นปุาธรรมชาติ พื้นที่ปุา
เศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งปุาในเมืองและชุมชนเพื่อการ
เรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยาได้ดาเนินการ ส่ งผลต่อการบรรลุ
เปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดกฎหมายลดลง
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2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1.1) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(2) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
(2.2) นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
(2.3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
(3) กิจกรรม
(3.1) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้ วยกัน
เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(4) เป้าหมายกิจกรรม
(4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
(4.2)โครงสร้ างองค์กรภาครัฐ เพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย
การพั ฒ นาตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ ง ส านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1) วัตถุประสงค์ที่
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 คนในสั ง คมไทยทุ ก ช่ ว งวั ย มี ทั ก ษะ ความรู้ และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น
3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) แนวทางการพั ฒ นาที่ 3.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ มี ทั ก ษะความรู้ และ
ความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.2) พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
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4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ส ามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ
ระดับการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) แนวทางพัฒนาที่
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
(3.3.3) พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน โดยส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ของ
ผู้ป ระกอบการ ระดับ ชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึ กอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่าง
เครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
และสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติเพื่อสร้ างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบ
วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มี
แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1) วัตถุประสงค์
1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2) เป้าหมายระดั บยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของ ป2.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และนาไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย
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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
1) วัตถุประสงค์
1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
2) เป้ า หมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ขยายโครงข่ า ย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่
เพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์
ตั วชี้ วัด : 5.1 อั นดั บความพร้อ มใช้ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น
ตัวชี้วัด : 5.2 จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30
เป็นมากกว่า ร้อยละ 85 ในปี 2564
ตัวชี้วัด : 5.3 จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี
2564
ตัวชี้วัด : 5.4 จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564
3) แนวทางการพัฒนา
(3.1) แนวทางพัฒนาที่ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัล
(3.5.4) สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝูาระวังและ
รั บ มื อ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ เพื่ อ ดู แ ลปั ญ หาและรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล
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2.3 แผนระดับที่ 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 สานักงานที่ประชุมอธิการบดี
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
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3
1.1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการสร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ
ประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์
ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
1.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะ
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการ
เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับ
สถานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
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2.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(1) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น สถาบั น ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์
มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ
(2) พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พันธกิจตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กาหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความ
เจริญก้าวหน้ าอย่างมั่น คงและยั่งยืนของปวงชน มีส่ว นร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้
ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อมอย่ า งสมดุ ล และยั่ งยื น โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ใ ห้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา 7 ให้ ก าหนด
ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน
ต่ อ ท้ อ งถิ่ น อี ก ทั้ ง ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ค นในท้ อ งถิ่ น รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ ยนแปลง การผลิ ตบัณฑิตดังกล่ าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้ องกับแผนการผลิ ต
บัณฑิตของประเทศ
(3) เสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจในคุณ ค่า ความส านึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น าศาสนา และ
นั ก การเมือ งท้อ งถิ่ น ให้ มีจิ ต ส านึ ก ประชาธิ ปไตย คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และความสามารถในการ
บริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง
เพื่อส่ งเสริ มให้ เกิดการจั ดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ใน
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
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พันธกิจมหาวิทยาลัย
การบริการวิชาการ
1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาศาสตร์พระราชา
มาปรั บ ใช้ในการพัฒ นาตามบริ บ ทของพื้นที่ เพื่อให้ มีการพัฒ นาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับ
ต้องได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
การสอน
1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
การวิจัย
1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านทานุ
บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ด้ า นการสอน ด้ า นการวิ จั ย ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร ด้ า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมือง
มรดกโลก
2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
3. ยกระดั บ งานวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ ให้ เ กิ ด การตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ โดยงานวิจัย ต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของ
ท้องถิ่น
4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
การบริหารจัดการองค์กร
1. พัฒนาการดาเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล
3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University
4. ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการบริหารงาน กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา สานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิสัยทัศน์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มุ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Smart University & Green University) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565
พันธกิจสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการบริการทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Smart University & Green University)
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น
นโยบายการบริหารงานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
4. พัฒนาห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart Library)
5. พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
6. ส่งเสริมและสนับสนุนวิทยวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนา
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. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ด้ า นการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งชาญฉลาดและค านึ ง ถึ ง
ผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม
7. ยกระดับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1) เป้าหมาย
1.1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
1.2) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3) มีฐานข้อมูลพื้นฐานตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจานวนตาบลที่ได้ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูล
เทียบกับจานวนตาบลในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2. ร้อยละของระบบข้อมูลตาบลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ เทียบกับจานวนตาบลที่
ได้เข้าไปพัฒนา
3. ร้ อ ยละของจ านวนครั ว เรื อ นที่ ใ ห้ ค วามรู้แ ละร่ ว มพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ
5. จานวนหนังสือมีชีวิต
6. ร้อยละของหนังสือมีชีวิตที่ได้รับการเผยแพร่

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
(พ.ศ.)

ร้อยละ

30

ร้อยละ

15

ร้อยละ

15

ร้อยละ
รายการ
ร้อยละ

10
5
100

3) ตัวชี้วัด
3.1) ร้อยละของจานวนตาบลที่ได้ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลเทียบกับจานวนตาบล
ในจังหวัดที่รับผิดชอบ
3.2 ร้ อยละของระบบข้อมูลตาบลที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้ เทียบกับจานวนตาบลที่ได้เข้าไปพัฒนา
3.3) ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้
3.4) ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ
3.5) จานวนหนังสือมีชีวิต
3.6) ร้อยละของหนังสือมีชีวิตทีไ่ ด้รับการเผยแพร่
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4) แนวทางการพัฒนา
4.1) พัฒนาฐานข้อมูลตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4.2) สารวจ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.3) บั น ทึ ก ลงฐานข้ อ มู ล พื้ น ฐานต าบลในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และจั ง หวั ด
อ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.4) เผยแพร่ ข้ อมู ล ต าบลในจั งหวัด พระนครศรี อยุ ธ ยา และจั งหวั ดอ่ างทอง ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
5.1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตาบลในจังหวัด
5.2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
5.3) โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
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กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนานักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1) เป้าหมาย
1.3 พั ฒ นาสมรรถนะนั ก ศึ ก ษา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(พ.ศ.)
จานวน
200

1. จานวนบัญชีผู้เข้าทดสอบ (User) ที่สนับสนุนการทดสอบของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรม
ให้แก่นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

1

3) ตัวชี้วัด
3.1) จานวนบัญชีผู้เข้าทดสอบ (User) ที่สนับสนุนการทดสอบของนักศึกษาชั้น
ปีสุดท้าย
3.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4) แนวทางการพัฒนา
4.2) ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
5.1) กิจกรรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
1) เป้าหมาย
1.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
1.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2) ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ร้อยละของจานวนการเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ทุก
ช่องทางที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ
3. ร้อยละของความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ทรัพยากร
สารสนเทศของผู้ใช้บริการ
4 จานวนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทตีพิมพ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
(พ.ศ.)
2

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

เล่ม

5,600

3) ตัวชี้วัด
3.1) ร้อยละของจานวนการเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกช่องทางที่เพิ่มขึ้น
จากเดิม
3.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ
3.3) ร้ อยละของความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศของ
ผู้ใช้บริการ
3.4) จานวนทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทตีพิมพ์ และ อิเล็กทรอนิกส์
4) แนวทางการพัฒนา
4.1) การจั ด หาและพัฒ นาทรัพ ยากรสารสนเทศประเภทตี พิม พ์ ไม่ตี พิม พ์
อิเล็กทรอนิกส์
4.2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
5.1 โครงการพัฒนาสานักวิทยบริการ
5.2 โครงการวิทยวิชาการ
5.3 โครงการห้องสมุดสีเขียว
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) เป้าหมาย
1.1 เป็ น องค์ก รที่มีการบริห ารจัดการอย่างชาญฉลาดและคานึงถึ งผลกระทบด้า น
สิ่งแวดล้อม (Smart and Green Library)
2) ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA)
2. ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
4. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานระบบบริหารจัดการ
องค์กรอย่างชาญฉลาด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
ระดับ
คะแนน
คะแนน
ระบบ

E
Government
60
3.75
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (เฟส 1)

**หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 3 มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
3) ตัวชี้วัด
3.1) ระดั บ ความพร้ อ มและวุ ฒิ ภ าวะในการพั ฒ นาไปสู่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ( Digital
government maturity domain and area : MDA)
3.2) ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
3.3) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
3.4) ระดับความสาเร็จในการดาเนินการงานระบบบริหารจัดการองค์กรชาญฉลาด
4) แนวทางการพัฒนา
4.1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University
4.2) พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)
4.3) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับศูนย์/สานัก ให้ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐาน
4.4) พัฒ นาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้
ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล
5) แผนงาน/โครงการ สาคัญ
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
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก
1. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก
3. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมนุษย์
รวมทั้งสิ้น

งบแผ่นดิน
2,179,545.00
1,876,605.00
302,940.00
0.00
2,179,545.00

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
งบ บกศ.
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
เพิ่มเติม
40,000.00
0.00
0.00
40,000.00
40,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

บัณฑิต
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมทั้งสิ้น

2,219,545.00
1,876,605.00
302,940.00
40,000.00
2,219,545.00
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม

งบแผ่นดิน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
งบ บกศ.
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
เพิ่มเติม

บัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการวิทยวิชาการ
1. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
รวมทั้งสิ้น

0.00
0.00

9,000.00
9,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

9,000.00
9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0.00

9,000.00
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
2 โครงการวิทยวิชาการ
1. นิทรรศการหมุนเวียน
2. กิจกรรม Library and IT Fair
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
4. อบรมฐานข้อมูลออนไลน์
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝุรู้
รวมทั้งสิ้น

งบแผ่นดิน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
งบ บกศ.
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
เพิ่มเติม
80,000.00
21,000.00
35,000.00
0.00
10,000.00
14,000.00
80,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

บัณฑิต
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

รวมทั้งสิ้น

80,000.00
21,000.00
35,000.00
0.00
10,000.00
14,000.00
80,000.00
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
3. โครงการพัฒนางานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักวิทยบริการฯ
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
- ทบทวนแผนการดาเนินงานของสานักวิทยบริการฯ
3) กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการฯ
- ค่าบารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
- ค่าบารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ
- ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย
- หนังสือตาราวิชาการ
- วัสดุ
- จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (มติชนออนไลน์)
- จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (eMagazine)
- หนังสือตาราวิชาการ

งบแผ่นดิน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
งบ บกศ.
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
เพิ่มเติม

บัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

5,216,855.00
0.00
0.00
0.00

916,215.00
320,000.00
300,000.00
20,000.00

120,000.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

115,000.00
0.00
0.00
0.00

6,368,070.00
320,000.00
300,000.00
20,000.00

0.00
0.00
2,600,000.00
29,960.00
250,000.00
340,000.00
400,000.00
1,200,000.00
380,040.00
0.00
0.00
0.00

55,000.00
55,000.00
541,215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,910.00
37,305.00
250,000.00

0.00
0.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

55,000.00
55,000.00
3,316,215.00
29,960.00
250,000.00
340,000.00
400,000.00
1,200,000.00
380,040.00
13,910.00
37,305.00
250,000.00
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือตาราวิชาการ
4) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค่าบารุงรักษาเครื่องสารองไฟ
- ค่าบารุงรักษาเครื่องกาเนิดไฟฟูา
- ค่าบารุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server
- ค่าบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุม อุณหภูมิ และ
ความชื้น
- บารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา
- ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft campus
- ค่าบริการ Cloud Service
- ค่าบารุงรักษา domain name aru.ac.th 1 ชื่อ
- ค่าซ่อมบารุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
- วัสดุ (ด้าน IT)
- วัสดุ

งบแผ่นดิน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
งบ บกศ.
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
เพิ่มเติม

บัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

0.00
0.00
0.00
2,616,855.00
99,510.00
22,684.00
43,816.50
147,000.00

230,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
55,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

230,000.00
10,000.00
175,000.00
2,676,855.00
99,510.00
22,684.00
43,816.50
147,000.00

235,400.00
636,650.00
73,120.00
856.00
479,205.00
878,613.50
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00

235,400.00
636,650.00
73,120.00
856.00
479,205.00
878,613.50
60,000.00
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. โครงการบริหารจัดการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษามหาวิทยาลัย
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1
- เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2
- เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ากว่า 60,000 บีทียู
- อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
- ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา
2) กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมสานักวิทยบริการฯ
- ปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟูาอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
- ปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งห้องมินิเธียเตอร์
- โสตทัศนวัสดุ
3) กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี
- เก้าอี้สานักงาน
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู

งบแผ่นดิน
6,963,800.00
4,170,900.00
2,200,000.00
300,000.00
674,500.00
765,100.00
231,300.00
2,792,900.00
2,300,700.00
492,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
งบ บกศ.
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
เพิ่มเติม
1,456,058.00
0.00
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
544,220.00
0.00
0.00
149,500.00
394,720.00
624,380.00
70,000.00
10,000.00
33,000.00
56,000.00

105,130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

บัณฑิต
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมทั้งสิ้น

8,524,988.00
4,170,900.00
2,200,000.00
300,000.00
674,500.00
765,100.00
231,300.00
3,337,120.00
2,300,700.00
492,200.00
149,500.00
394,720.00
624,380.00
70,000.00
10,000.00
33,000.00
56,000.00
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู
- เครื่องสารองไฟฟูา
- ตู้วางหนังสือสองด้าน
- เครื่องสแกน
- ม่านม้วน ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ
- หุ่นสาหรับโชว์
- แผ่นอคิลิค
- ชุดโต๊ะกลมพร้อมเก้าอี้
- ตู้หนังสือ
4) กิจกรรมบริหารจัดการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารสานัก
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (ประชุมคณะกรรมการประจาสานักฯ)
- วัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
5. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University
- ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์

งบแผ่นดิน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
งบ บกศ.
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
เพิ่มเติม
68,000.00
56,000.00
35,000.00
36,000.00
87,000.00
9,000.00
11,880.00
90,000.00
62,500.00
287,458.00
57,600.00
8,400.00
10,185.00
211,273.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,130.00
0.00
0.00
0.00
97,130.00
8,000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
1,200,000.00

บัณฑิต
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

รวมทั้งสิ้น

68,000.00
56,000.00
35,000.00
36,000.00
87,000.00
9,000.00
11,880.00
90,000.00
62,500.00
392,588.00
57,600.00
8,400.00
10,185.00
308,403.00
8,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
6. โครงการห้องสมุดสีเขียว
- รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบแผ่นดิน

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563
งบ บกศ.
งบ บกศ.
งบ กศ.บป.
เพิ่มเติม

บัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

0.00
0.00
0.00
12,180,655.00

30,000.00
10,000.00
20,000.00
2,402,273.00

0.00
0.00
0.00
225,130.00

0.00
0.00
0.00
1,200,000.00

0.00
30,000.00
0.00
10,000.00
0.00
20,000.00
115,000.00 16,123,058.00

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
เมื่ อ มี ก ารแปลงแผนยุ ทธศาสตร์ ไ ปสู่ การปฏิ บัติ ส านัก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงวางระบบที่จะวัดผลความสาเร็จในการบรรลุ
เปูาหมายระดับต่าง ๆ โดยจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่ อให้ทราบถึงความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทาง
ดังนี้
4.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการดาเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA
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แนวคิดวงจร
กิจกรรม
คุณภาพ
Plan (การ
1. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
วางแผน)
ระยะ 3 ปี
2. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี
Do (การ
1. ดาเนิ นการตามแผนการใช้
ปฏิบัติตาม
จ่ายงบประมาณ
แผน)
2. จัดทาโครงการ/กิจกรรรม

Check
(ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม
แผน)

Action (การ
ปรับปรุงและ
พัฒนา)

1. ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผน
2. การนิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงาน
3. การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในประจาปีงบประมาณ
1. ทบทวนและวางแนว
ทางการปรับปรุงการ
ดาเนินงานในปีต่อไป
2. กาหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพตามผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
และการประเมินผลในระบบ
ต่าง ๆ

หน่วยงาน
สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความสอดคล้อง
มีความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนของสานักฯ กับแผนของ
มหาวิทยาลัย

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัว
บ่งชี้
ในระบบต่าง ๆ อาทิ
- ระบบการประกันคุณภาพ
- สานักงบประมาณ (สงป.)
- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
- จุดเน้นมหาวิทยาลัย
1. วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
เทียบกับแผน
2. สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัว
บ่งชี้ที่กาหนด

สานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ผลการดาเนินงานตามแผน
2. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและ
ผลการประเมินในระบบต่าง ๆ

33
4.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน

PLAN

DO
CHECK
ACTION
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4.3 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1. ร้อยละของจานวนตาบลที่ได้ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลเทียบกับจานวนตาบลในจังหวัดที่รับผิดชอบ
2. ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
3. จานวนหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
4. ร้อยละของระบบข้อมูลตาบลทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ เทียบกับจานวนตาบลที่ได้เข้าไปพัฒนา
5. ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุม่ เปูาหมายที่เข้าร่วมโครงการ
6. ร้อยละของหนังสือมีชีวิตได้รับการเผยแพร่
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. จานวนบัญชีผู้เข้าทดสอบ (User) ที่สนับสนุนการทดสอบของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้แก่นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
1. ร้อยละของจานวนการเข้าใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกช่องทางทีเ่ พิ่มขึ้นจากเดิม
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการ
3. ร้อยละของความรูค้ วามเข้าใจต่อการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and aria : MDA)
2. ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
4. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ.2563

ร้อยละ
ครัวเรือน
รายการ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

30
15
5
15
10
100

จานวน
กิจกรรม

200
1

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

2
85
85

ระดับ
คะแนน
คะแนน
ระบบ

E-Government
60
3.51
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (เฟส 1)

ผู้รับผิดชอบ

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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4.4 กรอบระยะเวลาติดตามผลการดาเนินงาน
5.4.1 การติดตามผลการดาเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานโครงการ
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย)

5.4.2 รายงานผลการดาเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส : แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนประจาปี
รอบ 6 เดือน
ต.ค.-มี.ค.

รอบ 12 เดือน
ต.ค.-ก.ย.

5.4.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง
ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563)

ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2564)

ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2565)

ภาคผนวก

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(แผนระดับ 1)

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(แผนระดับ 2)

แผนย่อย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เป้าหมาย : 2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่าง
มีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
ตัวชี้วัด : 3.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
4.2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญาประดิษฐ์
4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
4.4.4 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี
สมัยใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
4.3 ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21
2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต
ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4.2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
4.3 ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม


7 ประเด็น : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น
ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน
20 ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการภาครัฐ

แผนย่อย โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
แนวทางการพัฒนา : 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของ
โครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและโครงข่าย บรอดแบรนด์ความเร็วสูง
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี ด้า นดิจิทั ลและการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ รวมทั้ ง
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกาหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถ
เชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อ มต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดีย ว
สามารถให้บริก ารประชาชนอย่างมี คุณภาพและทั่ว ถึง ตลอดจนส่ง เสริ มการ
แข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทางทั้งแบบใช้
สายและแบบไร้สาย
เป้าหมาย : ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ)


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


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


แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา : 1) จัดให้มีการพัฒนาทั กษะที่สอดรับกั บทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อน ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น


แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา : 1) จัดให้มีการพัฒนาทั กษะที่สอดรับกับทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทั ก ษะด้ า นการคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อน ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น

เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ รั ก การเรี ย นรู้ มี ส านึ ก พลเมื อ ง มี ค วามกล้ า หาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน
รู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ รั ก การเรี ย นรู้ มี ส านึ ก พลเมื อ ง มี ค วามกล้ า หาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น

ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ
(Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20





แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา : 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลใน
ภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด : 1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
2) สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดกฎหมายลดลง

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


ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้ า หมาย : 2.3 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา
การพึ่งตนเองและการจัดการ ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ตัวชี้วัด 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.1.7 สร้ า งความเป็ น ธรรมในการเข้ า ถึ ง บริ ก าร
สาธารณสุ ข และการศึ ก ษาโดยเฉพาะส าหรั บ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยและกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส
4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน
ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงิน
และอาชีพ
4.4.2 เสริ ม สร้า งศั ก ยภาพของชุม ชนในการพึ่ ง พา
ตนเองและการพึ่งพากันเอง
4.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้าง
ประชาธิปไตยชุมชน
4.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันท่งปัญญาให้กับชุมชน

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

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
แนวทางการพัฒนา 2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้
ประชากรกลุ่มต่างๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้ า หมาย : 2.1 อนุ รัก ษ์ แ ละรั ก ษาทรั พยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
ตัวชี้วัด 3.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภาพภูมิอากาศ
4.3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4.5 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
4.5.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

เป้าหมาย : มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

เป้าหมาย : พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น


18. ประเด็น : การเติบโตอย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั้งยืน
ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมใน
ระดับโลก


แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
แนวทางการพัฒนา : 2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการบริหารจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเปูาหมายที่ต้องการ
ความช่วยเหลือ

ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นปุาธรรมชาติ พื้นที่
ปุาเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งปุาใน
เมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพื้นที่ทั้งประเทศ)













แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
(แผนระดับ 2)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์
วัตถุประสงค์ 1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริม
ธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์
ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ
เป้าหมายที่ 5 : การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
รายใหม่ เ พิ่ ม ขึ้ น รวมทั้ งพั ฒ นาระบบความมั่ น คง ปลอดภั ย ทางไซเบอร์ ใ ห้
มีป ระสิ ท ธิ ภาพและสอดคล้ อ งตามมาตรฐานสากลเพื่ อ รั บมื อ ภั ยคุ ก คามทาง
ออนไลน์
ตัวชี้วัด : 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Network Readiness Index: NRI) ดีขึ้น
ตัวชี้วัด : 5.2 จานวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 30 เป็นมากกว่า ร้อยละ 85 ในปี 2564
ตัวชี้วัด : 5.3 จานวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
1,000 ราย ในปี 2564
ตัวชี้วัด : 5.4 จานวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80
ในปี 2564
ประเด็น/แนวทางการพัฒนา
3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัล
3.5.4 สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝูาระวังและ
รั บ มื อ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ เพื่ อ ดู แ ลปั ญ หาและรั บ มื อ กั บ ภั ย คุ ก คามที่
เปลี่ ย นแปลงไปตามความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะความมั่ ง คง
ปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี
ประจาปี พ.ศ. 2563 -2565
(แผนระดับ 3)
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
ผลผลิต/โครงการ

ประเภทโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการภาครัฐ

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุกมนุษย์
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการดารงชีวิต
สาหรับโลกศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุกมนุษย์
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการดารงชีวิต
สาหรับโลกศตวรรษที่ 21
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้
อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น

ประเด็น/แนวทางพัฒนา
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

ประเด็น/แนวทางพัฒนา
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาด
งาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา

ประเด็น/แนวทางการพัฒนา
3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน
3.3.3 พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน โดยส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ขอ ง
ผู้ประกอบการ ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการ
เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่กับเศรษฐกิจชุมชน
การสร้ างความร่ ว มมื อกั บ ภาคเอกชนและสถาบั น การศึ ก ษาในการร่ วมกั น
พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้าง
ศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
แบบวิ สาหกิจเพื่อสั งคม รวมถึงการส่ งเสริ มการท่อ งเที่ ยวท้อ งถิ่น และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว


ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่
กาหนดไว้

ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
119,000 บาท
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


ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานภาครัฐ


ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
2,924,000 บาท
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลในจังหวัด (แผ่นดิน)
2,500,000
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
(แผ่นดิน)
384,000
3. โครงการพัฒนาห้องสมุดมนุษย์ (บ.กศ.)
40,000


ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
15,241,203 บาท
โครงการพัฒนางานสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักวิทยบริการฯ (บ.กศ.)
400,000
2. กิจกรรมพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (บ.กศ.) 55,000
3. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดสานักวิทยบริการฯ (แผ่นดิน, บกศ. ,กศ.บป.)
3,261,215
4. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผ่นดิน)
3,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่าง
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ 1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ
ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
และนาไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชน
ที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรม
อันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
ประเด็น/แนวทางการพัฒนา
3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วยร่วมของ
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

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

โครงการบริหารจัดการด้านวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษามหาวิทยาลัย (แผ่นดิน) 4,280,900
2. กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมสานักวิทยบริการฯ (แผ่นดิน) 2,792,900
3. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์สานักวิทยบริการฯ (บ.กศ.)
624,380
4. กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมสานักวิทยบริการฯ (บ.กศ.)
544,220
5. กิจกรรมบริหารจัดการสานักวิทยบริการฯ (บ.กศ. , กศ.บป.)
282,588
รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ปีงปม.= 19,514,203

ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA)
ปี พ.ศ.2563 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E Government)
E- Government หมายถึง การให้ บ ริก ารของภาครัฐ ผ่ า นเครื อ ข่า ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใสของการดาเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน และทาให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น มี 6/6 ระดับ
1. นา IT มาช่วยลดกระดาษ (ยังคงติดขัด กฎ ระเบียบ)
2. การประสานงานผ่าน ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-file) เป็นหลักใช้หนังสือราชการเท่าที่จาเป็น
3. ประชาชนสามารถรับบริการของหน่วยงานผ่าน App/Mobile App. ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้งานอย่าง
ทั่วถึง แต่ยังคงต้องเดินทางมาแสดงตนเพื่อให้ข้อมูลสาคัญ
4. ช่องทางการสื่อสารหลักผ่าน Website และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
5. มีการปรับปรุง Back office รวมถึงกฎระเบียบเพื่อทาให้การบริการแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพดีขนึ้
6. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้ระบบ IT ของหน่วยงานได้อย่างคล่องแคล่ว
ปี พ.ศ.2564 การเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Connected Government)
Connected Government หมายถึง การทางานของภาครัฐที่มีการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
แบบไร้ตะเข็บ มีการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และเป็นรัฐบาลแบบบู รณาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมีการปรับปรุงกระบวนงานเพื่อยกเลิกกระดาษ โดยเปลี่ยนต้นฉบับให้เป็น Digital (อาจติดขัด
กฎระเบียบบางส่วน)
1. เชื่อมโยงข้อมูลสาคัญกับหน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติ รวมทั้งเชื่อมโยง กระบวนการทางานระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ
2. มีการเปิดให้นาเข้าข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ของภาครัฐแก่ประชาชน และภาคเอกชนในการนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
3. ผู้รับบริการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐในหลากหลายช่องทาง
4. มีการนาข้อมูลภายใน/นอกองค์กร สื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประกอบการตัดสินใจ
5. บุค ลากรส่ วนใหญ่ส ามารถใช้ IT ได้ อ ย่ างคล่อ งแคล่ ว มีก ารน าข้ อมู ล /ข้ อ มู ลขนาดใหญ่ ม าใช้
ประกอบการตัดสินใจและดาเนินงาน และประยุกต์ใช้ IT เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหาร/การทางาน
ปี พ.ศ.2565 การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Gov.)
SMART GOVERNMENT หมายถึง เป็นการส่งเสริมการให้บริการผ่านโครงข่าย SMART NETWORK
ทาให้เกิดการเติบโตของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไปพร้อมๆ กับการผลักดันบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ของภาครัฐ
1. ความสาคัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
2. ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการสารธารณะได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่านระบบอัตโนมัติ
โดยในบริการจาเป็นพื้นฐานแห่งรัฐ ผู้รับบริการไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อรัฐ
3. ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในการจั ด บริ ก ารสาธารณะ ถู ก เชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นแบบอั ต โนมั ติ ไร้ ร อบต่ อ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเป็นภาครัฐเพื่อการทานวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนร่วม
ในการกาหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าให้กับประชาชน (Value Co-creation)
5. บุคลากร/ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถใช้ระบบ IT/Mobile App ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. บุค ลากรสามารถประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยี เพื่อแสวงหาและวิ เคราะห์ข้อ มูล/ข้อ มูลขนาดใหญ่ เพื่ อ
ประโยชน์ในการวางแผน การปฏิบัติการ การพัฒนานวัตกรรมบริการ

นำเสนอโดย
งานประกันคุณภาพการศึกษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พิจำรณำอนุมัติโดย
คณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563
อาศัยอานาจตามมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
พ.ร.บ. มรภ. พ.ศ.2547 ม.41 ให้ผู้อานวยการสถาบัน/สานัก เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น
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