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คำนำ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติรา ชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565       
(ฉบับปรับปรุง) ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือปรับปรุงสาระสำคัญและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกลยุทธ์
ต่าง ๆ   สู่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น   
แผนดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการพิจารณาความสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ศึกษาจาก
สภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมพลวัต ตามบริบทโลก ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสนอ กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง อันเป็นหลักการและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ต่อไป 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงป ฏิบัติการจัดทำแผน 
และคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลกร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้กำหนดให้ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ มีกลยุทธ์ที่สำคัญ 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things ) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการ
ให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง (High Quality Service)   

ท้ายนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ฉบับนี้ จะเป็นกรอบและทิศทางที่จะถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำประโยชน์มา
สู่สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหาร 

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

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) และตามแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย 
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี เพ่ือการพัฒนาท้องถิน่อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้มีข้อสรุปร่วมกันในการก าหนดทิศทางการปรับบทบาทที่
ชัดเจนเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอิงบริบทเชิงพ้ืนที่เป็นหลักส าคัญ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภายใน ด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกัน 

 จากแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–
2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้
แปลงจุดเน้นเป็นพันธกิจและกลยุทธ์ เพ่ือน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย  
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  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังและมุ่งหมายที่จะพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถแสดงผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเปูาหมาย ภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้จักต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝุาย ร่วมกันผลักดันการ
ด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    3 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้มีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก โดยใช้เครื่องมือ SWOT 
Analysis ซึ่งยึดโยงการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาของประเทศ  ตลอดจนสภาพการณ์ส าคัญในมิติต่างๆ 
มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis) 
 2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
  จุดแข็ง (Strengths : S) 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายเรื่ององค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University & Green University) จึงท าให้
หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรง เพ่ือพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และอาคารประหยัดพลังงาน 
  2. มีระบบ กลไก กระบวนการติดตาม การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  3. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมาตรฐานการให้บริการแบบ One Stop Service บุคลากรมีความเข้มแข็ง มีจิตบริการ มีบริการเชิงรุก 
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ 
  4. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีห้องสมุดมนุษย์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และรวบรวมฐานข้อมูลหนังสือมีชีวิต 
  5. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทรัพยากรสารสนเทศ หลากหลาย ทันสมัย สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
การให้บริการท้องถิน่ น าไปสู่การเป็น Smart University 
  6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพ อยู่ในมาตรฐานระดับสูง ตามมาตรฐาน Webometrics  
  7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต 
(Smart University) 
  8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลักด้านห้องสมุดที่ค านึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นไปตามมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขยีว (Green Library) 
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  จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
  1. งบประมาณท่ีได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ยังไม่ครอบคลุมตามแผนปฏิบัติราชการ 
  2. บุคลากรพัฒนาตนเองไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) 
   

 2.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
  โอกาส (Opportunities : O) 
  1. มียุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 – 2565 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
  2. มีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ร่วมกัน 
  3. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (UniNet) ระดับภูมิภาค 
 

  ภัยคุกคาม (Threats : T) 
  1. ระบบไฟฟูาจากภายนอกไม่เสถียร ท าให้ระบบไฟฟูา ภายในอาคาร และระบบการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
  2. สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานปริมาณมากขึ้น 
  3. สภาวะวิกฤต หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ภัยธรรมชาติ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  
  4. ความไม่ม่ันคงในหน้าที่การงานที่เกิดจากกรอบอัตราก าลัง ที่หน่วยงานภายนอกก าหนด 
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TOWS MATRIX คือ กลยุทธ์ที่ต่อเนื่องมาจาก SWOT Analysis เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก (External Factors) กับ ปัจจัยภายใน 

(Internal Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ขึ้นมา 
 

SO: กลยุทธ์เชิงรุก WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข ST : กลยุทธ์เชิงรับ WT : กลยุทธ์เชิงป้องกนั 
S1:S2:S7:S8:O1 
ส านักวิทยบริการฯ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบและกลไก การ
บริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด มุ่งเน้นการพัฒนาที่
ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยค านึงถึง
ความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

W1:W2:W3:W4:O1 
ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้าน
การศึกษา ฝึกอบรม พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 

S1:S2:S5:S7:T1 
ส านักวิทยบริการฯ พัฒนางานด้านห้องสมุดและ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีมาตรฐาน  
 

W1:T1:T2 
ส านักวิทยบริการฯ พัฒนาเทคโนโลยีด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

S3:S4:S5:O2 
ส านักวิทยบริการฯ บูรณาการร่วมกับเครือข่าย ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี พัฒนา
มาตรฐานการบริการ สู่การเป็น Smart University 

1. ด้ านคนและการ ใ ช้ ชี วิ ตอั จ ฉริ ย ะ  Smart 
People 

2. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ Smart Economy 
3. ด้านการเดินทางอัจฉริยะ Smart Mobility 
4. ด้านพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy 

      5. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environment 

 S8:T2 
ส านักวิทยบริการฯ พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร โดยค านึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม   
 

W2:T3 
ส านักวิทยบริการฯ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้และสมรรถนะพร้อมให้บริการได้
อย่างทันท่วงท ี
 

S6:O3 
ส านักวิทยบริการฯ บูรณาการร่วมกับเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ (UniNet) ระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้มีคุณภาพอยู่ ใน
มาตรฐานระดับสูง พร้อมให้บริการ 

 

S3:T3 
ส านักวิทยบริการฯ ปรับปรุงการให้บริการเพื่อ
แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ 

W3:W4:T4 
ส านักวิทยบริการฯ ส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางด้านการศึกษา ฝึกอบรม 
พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งที่สู งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 
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แนวทางการด าเนินงาน 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง 
(Library Of Things ) 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น 
(Smart University) 

แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 3 

ยกระดับการให้บริการองค์ความรูท้างวิชาการที่มีคุณภาพสูง 
(High Quality Service) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดย
ค านึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และการบริการองค์ความรู้ทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ 
2. ยกระดับองค์ความรู้เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพและเปน็
องค์กรชั้นน าในการพัฒนาท้องถิ่น 
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สว่นที่ 3  

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายและทิศทางการพัฒนาของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 3.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 65 ได้ก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
ประเทศระยะยาว พร้อมกับปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่า งจริงจัง ซึ่งจะช่วย
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น ทุ ก ภ า ค ส่ ว น แ ล ะ น า พ า ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ ห้ ห ลุ ด พ้ น ส ภ า พ ปั ญ ห า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น ปั จ จุ บั น  
ทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคง
รักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติให้มีความม่ันคง และคนไทยมีความอยู่ดีมีสุขอย่างทั่วหน้ากัน 
 

 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้งแนวทาง ทิศทาง และวิธีการ
ที่ทุกองค์กรและประชาชนคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใน
ทุกสาขาก าลังอ านาจของชาติ” อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการสื่อสาร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ดังนี้ 
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 1)  ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (1) เป้าหมาย  
    (1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
    (1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    (2.1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
      (2.1.1) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
    (2.2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
      (2.2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
    ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   (1) เป้าหมาย  
    (1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
    (1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์    
    (2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      (2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
     (2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
      (2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษท่ี 21  
      (2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
      (2.3.6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
   ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (1) เป้าหมาย  
    (1.1) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    (2.1) การลดความเลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
      (2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
    (2.2) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
      (2.2.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
      (2.2.2) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
      (2.2.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
      (2.2.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (1) เป้าหมาย  
    (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
   (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    (2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
      (2.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     
    (2.3) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (2.3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัดที่ 3.1 พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) เป้าหมาย 
    (1.1) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

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

   (3)การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัดที่ 3.1  : ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
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3.2 แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 3.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
   ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     (1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน  
     

    (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            
ได้ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 
     แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล  ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศและโครงข่าย บรอดแบรนด์
ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษ ฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกัน
ได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ
รายใหม่ในส่วนบริการปลายทางท้ังแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

      (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย  
       (3.2.1) ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
      (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 
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   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
   ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     (1 . 1 )  คนไทยทุ กช่ ว งวั ยมี คุณภาพ ได้ รั บการ พัฒนาอย่ า งสมดุ ล  ทั้ งทางด้ านร่ า งกาย  สติปัญญา  และคุณธรรมจริ ยธรรม  
เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

     (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้
ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
 

     (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 
      แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
      (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
       (3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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

      (1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้
ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บปุวย          
(2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
 (3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

      (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของกลุ่มเปูาหมายที่ต้องการความช่วยเหลือ 
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    ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 (1.1) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน 
 

     (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
 

     (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
      แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
      (3.1) แนวทางการพัฒนา 
       (3.1.1) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน 
      (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
       (3.2.1) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
      (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนที่เป็นปุาธรรมชาติ พ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวใน 
        เมืองและชนบท รวมทั้งปุาในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 
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       ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
     (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      (1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
      กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

 

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

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

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
       กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

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) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและกา ร
บริการประชาชน  
   (4) เป้าหมายกิจกรรม 
    (4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
    (4.2)โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการท างานเพ่ือประชาชน โดยยึดพ้ืนที่
เป็นหลัก  
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  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ส าหรับใช้เป็น
แผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน ในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส านักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
  

   1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   2) วัตถุประสงค์ที ่1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
   3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
    3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
   4) แนวทางการพัฒนา 
    (4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
     (3.2.2)  พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 
    (4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
     (3.3.3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
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   1) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   2) วัตถุประสงค์ที ่1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
          1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 

   3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง 
           ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
    ตัวชี้วัด 3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
        ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 
   4) แนวทางการพัฒนา 
    (4.1) แนวทางพัฒนาที่  3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
        (3.3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาใน
การร่วมกันพัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบ
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
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   1) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ 
   2) วัตถุประสงค์ 1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสม  เป็นธรรม 
และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 

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

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

 

   2) วัตถุประสงค์ 1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
                        1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 

   3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ   
   3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75/สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการ
ก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
   

   4) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) แนวทางพัฒนาที่ 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ    
 (3.5.5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ

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

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

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 
   1) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  
    2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
    2.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
    2.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 
   1) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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   2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4  
    2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
    2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
3.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 (1) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้             
สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ    

 (2) พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  พันธกิจตามกฎหมาย       
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ดังนี้ 
  มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชา การแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
  มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
   (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
   (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คน
ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
   (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
   (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
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   (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
   (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ       
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น 
รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  พันธกิจมหาวิทยาลัย 

  การบริการวิชาการ  
   1. พัฒนาท้องถิ่นท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ และน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้ ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  
   2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
  การสอน 
   1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
   2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
   3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
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   การวิจัย 
   1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการ
บริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 
   2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
   3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
และเป็นต้นแบบที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาท้องถิ่นท้ังด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 
   4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
  การบริหารจัดการองค์กร 
   1. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
   3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 
   4. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 4  
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรงุ พ.ศ.2564)   

ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
 

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการบริหารงาน กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
 4.1.1 วิสัยทัศน์ 
   เป็นองค์กรชั้นน าที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University  โดยค านึงถึงความยั่งยืน 
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่นภายในปี พ.ศ.2565 
 

 4.1.2 พันธกิจ 
   1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคลื่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริการ 
   2. พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และการบริการองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
   3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยค านึงถึงความยั่งยืนและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
   4. ยกระดับองค์ความรู้เพ่ือจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 4.1.3 นโยบายการบริหารงาน 
   1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรทางเทคโนโลยี และขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเลิศใน
การให้บริการ 
   2. ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้  
   3. พัฒนาห้องสมุดที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต  Smart Library โดยค านึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 
   4. สนับสนุนวิทยวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 4.1.4 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things) 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  2. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service  
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
 แนวทางการพัฒนา  
  1. มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาระบบรองรับวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain 
and area : MDA)  
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA) 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรชั้นน าที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University 
โดยค านึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 
 

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service) 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดเก็บข้อมูลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน  
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4.2 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี  พ.ศ.2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) 
 4.2.1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things) 
 เป้าหมาย 

  1. มีทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
 

 ค่าเป้าหมาย 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. มีบริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service อย่างน้อยปีละ 1 บริการ รูปแบบ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - 1 1 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ  ร้อยละ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด - 85 85 

 

 ตัวช้ีวัด 
  1. มีบริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service อย่างน้อยปีละ 1 บริการ 
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจ   

 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  2. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service  
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   

 แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
  1. โครงการพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. โครงการวิทยวิชาการ 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น (Smart University) 
 เป้าหมาย 
  1. การยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับท่ีสูงขึ้น ตามเกณฑ์วุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Maturity) 
 ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government 
maturity domain and area : MDA)  

ระดับ 
6/6 

ยังไม่ได้รับตัวช้ีวัด E 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government 

2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย (ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ ยังไม่ได้รับตัวช้ีวัด - 50 60 

3. เครือข่ายการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (รอปรับ) เครือข่าย ยังไม่ได้รับตัวช้ีวัด 1 1 1 
 

 ตัวชี้วัด 
  1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA)  
  2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย (ในปีท่ีประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
  3. เครือข่ายการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาระบบรองรับวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA)  
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA) 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรชั้นน าท่ีมีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุง่เน้นการพัฒนาท่ีตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยค านึงถึงความยั่งยืน 
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 
  
 แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
  1. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University 
  2. โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และส านักงานสีเขียว (Green Office) 
  3. โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service) 
 เป้าหมาย 
  1. เพ่ือให้มีระบบในการจัดเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของชุมชนในพ้ืนที่บริการ 
   

 ค่าเป้าหมาย 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของต าบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ ยังไม่ได้รับตัวช้ีวัด 31 30 39 
2. จ านวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  ร้อยละ  15 20 20 
3. ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับและได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ดาว ผลิตภณัฑ ์  - 1 1 

 

 ตัวช้ีวัด 
  1. ร้อยละของต าบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
  2. จ านวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  
  3. ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับและได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ดาว 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดเก็บข้อมูลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน  
 แผนงาน/โครงการ ส าคัญ 
  1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
  3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
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4.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี พ.ศ.2563–2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)  
 4.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด  63,045,303  บาท 
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ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 

 เมื่อมีการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงวางระบบที่จะวัดผลความส าเร็จใน
การบรรลุเปูาหมายระดับต่าง ๆ โดยจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 

5.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
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แนวคิดวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan (การวางแผน) 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี 
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

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

มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กับแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

Do (การปฏิบัติตามแผน) 1. ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. จัดท าโครงการ/กิจกรรรม 

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

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

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน) 

1. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
2. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
3. การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 

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

1. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน 
2. สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ีที่ก าหนด 

Action (การปรับปรุงและ
พัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานใน    
ปีต่อไป 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินผลใน
ระบบต่าง ๆ 

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

1. ผลการด าเนินงานตามแผน 
2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ผลการประเมินในระบบต่าง ๆ 
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PLAN 

DO 

CHECK
K 

ACTION 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน 

5.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
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5.3 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things 
) 

 
ก ากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม 

1. มีบริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service  รูปแบบ - 1 1 สวท. 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ  ร้อยละ - 85 85  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University  ก ากับและติดตาม โดย อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ 
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and 
area : MDA)      

ระดับ 
6/6 

E 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government 

สวท. 

2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย (ในปีที่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบ
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ - 50 60 
 

3. เครือข่ายการด าเนินงานส านักงานสีเขียว  เครือข่าย 1 1 1  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality Service)  ก ากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
1. ร้อยละของต าบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 31 29 39  
2. จ านวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  ร้อยละ 15 20 20  
3. ผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับและได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 1 ดาว ผลิตภณัฑ ์ - 1 1  
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5.4 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน  
 

    5.4.1 การติดตามผลการด าเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ 
 

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

 

  5.4.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง 

     



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 
 



วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ แผนการปฏิรปูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
กับแผนปฏบิัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี 

(แผนระดับ 1) 
 
 

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

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

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

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

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

     
แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ 2) 

ประเด็นท่ี 7 : โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ     
              ดีข้ึน 

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

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

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

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

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

     
แผนย่อย 

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

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

เป้าหมาย  : ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

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

เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
 

ตัวช้ีวัด : 
1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
2) สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดกฎหมายลดลง 

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

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

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

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

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

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา   
2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ 
 

เป้าหมาย  : มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
 

ตัวช้ีวัด  :  
ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายที่ 
ต้องการความช่วยเหลือ  
 

แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา : 
2) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
การบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน  
 

เป้าหมาย  :  
พื้นที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มข้ึน 
 

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

     



แผนการปฏิรูป 
ประเทศ 

 
 
 

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

- - - - 

      
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(แผนระดับ 2) 

 
 
 
 
 

 

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

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

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์  
1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 
 

เป้าหมายท่ี 2  
คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด  
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน 
 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์  
1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 
 

เป้าหมายท่ี 2 
คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด 2.2 
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มข้ึน 
 

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
วัตถุประสงค์ 
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 

เป้าหมายท่ี 3  
เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและไดรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 

ตัวช้ีวัด  
3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มข้ึนในทุกภาค 
3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน 
 

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

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

เป้าหมายท่ี 3 
 สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ 
 

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

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

     
ยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  

ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560-25679 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

     

แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี  

(พ.ศ. 2563 -2565) 
(แผนระดับ 3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยทุธ์ที่ 2 
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

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

ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-  
 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 

 

กลยุทธ์ที่ 3 
ยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง  

(High Quality Service) 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things) 
 

- 

     



แผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2564 
สำนักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- 1. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Smart University      
                                                                                 13,265,600 บาท 
   งบแผ่นดิน 
    1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1                                  990,000 บาท 
    1.2 ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall)   1,675,000 บาท 
    1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก                                     2,193,700 บาท 
    1.4 ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย                                  1,969,800 บาท 
    1.5 ระบบเครือข่ายแกนหลัก                                                 5,237,100 บาท 
   งบบ.กศ. คงคลัง (กันเหลื่อมปี) 
    1.6 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (กันเหลื่อมปี)                         1,200,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒ นาห้องสมุ ดสี เขี ยว (Green Library) และสำนั กงานสี เขี ยว                      
(Green Office)                                                                 422,000 บาท 
 
   งบบ.กศ. 
    2.1 ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง         
                                                                                          300,000 บาท 
    2.2 กรงเหล็กคัดแยกขยะ                                                         12,000 บาท                                               
    2.3 วัสดุสื่อสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     20,000 บาท 
 
   งบแผ่นดิน (มหาวิทยาลัย) 
   2.4 ARIT Go To Green Office                                                  80,000 บาท 
   2.5  การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี    
สารสนเทศ                                                                              10,000 บาท 
 
3. โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                  9,600 บาท 
    งบบ.กศ. 
    3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะความเข้าใจและ  ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy)                                                               9,600 บาท 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทอง                                                                       1,897,000 บาท 
    งบแผ่นดิน 
    1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการจัดทำฐานข้อมูล               74,000 บาท 
    1.2 จัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล จำนวน 85 ตำบล                   1,700,000 บาท 
    1.3 ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ข้อมูล                                                20,000 บาท 
    1.4 ค่าจ้างเหมาพิมพ์ข้อมูล                                                       6,000 บาท 
    1.5 ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่ม                                                       96,000 บาท 
    1.6 ค่าจ้างทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม                       1,000 บาท 
 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
                                                                                   800,000 บาท 
    งบแผ่นดิน 
    2.1 สำรวจและเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการพัฒนาอาชีพ 
                                                                                         50,000 บาท 
    2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ                                       655,000 บาท 
    2.3 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม                                             55,000 บาท 
    2.4 คืนข้อมูล                                                                     40,000 บาท 
3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ      800,000 บาท 
   งบแผ่นดิน (สป.อว) 
    3.1 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ     800,000 บาท 
 
 

1. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                                                                   3,104,980 บาท 
   งบแผ่นดิน 
   1.1 บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน                     29,960 บาท 
   1.2 ค่าบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 1 งาน                   250,000 บาท 
   1.3 ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ 
                                                                         353,000 บาท  
   1.4 ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย  600,000 บาท 
   1.5 หนังสือ                                                        900,000 บาท 
   1.6 วัสดุ                                                            367,040 บาท 
   งบบ.กศ. 
   1.1 จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazin)           28,980 บาท 
   1.2 หนังสือตำราวิชาการ                                        181,000 บาท 
   1.3 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง                          200,000 บาท 
   1.4 ดำเนินการจัดทำหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์                    
                                                                           18,000 บาท 
 
 
   งบกศ.บป. 
   1.1 หนังสือตำราวิชาการ                                        100,000 บาท 
 

   งบบัณฑิต/ป.บัณฑิต 
   1.1 หนังสือตำราวิชาการ                                          77,000 บาท 
 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ                     
                                                                   2,977,000 บาท  
   งบแผ่นดิน 
    2.1 ค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) จำนวน 1 งาน    99,510. บาท 
    2.2 ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  จำนวน 1 งาน        22,684 บาท 
    2.3 ค่าบำรุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server จำนวน 1งาน   
                                                                       43,816.50 บาท 
    2.4 ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา                    235,400 บาท 
    2.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ  128,400 บาท 
    2.6 ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์                             642,000 บาท 
    2.7 ค่าลิขสิทธิ์ Anti-Virus                                        99,000 บาท 
    2.8 ค่าบริการ Cloud Service จำนวน 1 งาน                73,115 บาท 
    2.9 บำรุงรักษา domain name aru.ac.th                       856 บาท 
    2.10 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานที่               400,000 บาท 
    2.11 ค่าวัสดุ                                                  683,348.50 บาท 
    2.12 บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFI)               182,970 บาท 
    2.13 บำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (Core Switch)  288,900 บาท 
   งบบัณฑิต/ป.บัณฑิต 
   2.1 วัสดุ IT                                                          77,000 บาท 
 

3. โครงการวิทยวิชาการ                                            39,000 บาท 
   งบบ.กศ. 
   3.1 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู้                        14,000 บาท 
   3.2 กิจกรรม Library and IT Fair                               25,000 บาท 
 
4. บริหารจัดการ                                             4,106,420   บาท 
   งบแผ่นดิน 
   4.1 ปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
                                                                      1,073,000 บาท    

   4.2 ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  
                                                                       1,647,000 บาท 

 



   4.3 ปรับปรุงบัวตกแต่งภายนอกอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์         
                                                                         284,000 บาท 
   งบบ.กศ. 
    4.1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารบรรณราชนครินทร์              210,100 บาท 
    4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสำนัก                   60,600 บาท 
    4.3 ค่าอาหารว่าง                                                    3,225 บาท 
    4.4 วัสดุ                                                           211,895 บาท 
    4.5 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม                               200,000 บาท 
    4.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                        20,000 บาท          
    4.7 งานประกันคุณภาพ                                          96,600 บาท 
   งบกศ.บป. 
    4.1 ชุดโต๊ะ+เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์               240,000 บาท 
    4.2 ถังดักไขมัน                                                    17,500 บาท 
    4.3 เครื่องปริ้นใบเสร็จ                                            14,000 บาท 
    4.4 วัสดุ                                                             20,500 บาท 
    4.5 ค่าสาธารณูปโภค                                               8,000 บาท  2.) โครงการวิทยวิชาก 

- 13,697,200 บาท 3,497,000 บาท 10,227,400 บาท -                                                                                 

    รวมงบประมาณทั้งสิ้น (ปีงปม 2564.= 27,421,600 บาท 
 







 
 
 
 
 
 

นำเสนอโดย 
งานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

พิจารณาอนุมัติโดย 
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 
 

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

 
 

 

 

 



สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทย า ลัยร าช ภัฏพร ะนครศรี อ ยุ ธย า

เลขที� 96 ถ.ปรดีีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา

035-245165

www.arit.ac.th

สาํนักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ARIT


