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คำนำ 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงสาระสำคัญและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ 

สู ่การปฏิบัติ รวมทั้งเป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเชื ่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น แผนดังกล่าวจัดทำขึ้นจากการพิจารณาความ

สอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาของไทย

ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมพลวัต ตามบริบทโลก ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย และของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสนอกลยุทธ์ และมาตรการ/

แนวทาง อันเป็นหลักการและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  ในแผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการ

ต่าง ๆ ต่อไป 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง โดยการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและสัมมนา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้กำหนดให้แผนปฏิบัติราชการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564ของ สำน ักว ิทยบร ิการและเทคโนโลย ีสารสนเทศ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ฉบับนี ้ มีกลยุทธ์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things) กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ Smart University กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทาง

วิชาการท่ีมีคุณภาพสูง (High Quality) 

  ท้ายนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็น

อย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นกรอบและทิศทางที่จะถูกนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรมและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นำประโยชน์มาสู่สังคม ท้องถิ่นและประเทศชาติสืบไป 
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ส่วนที่ 1 
บทสรุปผู้บริหาร 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  
พ.ศ.2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง       
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบาย
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปสู่เป้าหมาย ภายใต้
สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักวิทบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับ
แผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวัง
ว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะเป็นเครื่องมือสำหรับการนำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ไปสู่การปฏิบัติที ่ชัดเจน และผลักดันให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและ      
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 



2 
 

ส่วนที่ 2 
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

2.1 แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (1) เป้าหมาย   
  (1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  (1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  (2.1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   (2.1.1) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
  (2.2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   (2.2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
   

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

 

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์    
  (2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
   (2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
   (2.3.6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
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 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    

 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 (1) เป้าหมาย  
  (1.1) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 

  (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (2.1) การลดความเลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
    (2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   (2.2) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ
จัดการตนเอง 
    (2.2.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
    (2.2.2) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
    (2.2.3) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
    (2.2.4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
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 ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (1) เป้าหมาย  
  (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 

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

 (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์
ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.1 พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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2.2 แผนระดับท่ี 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
 2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
  ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
  (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   (1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีข้ึน  
     

  (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 
   แผนย่อยโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
   (3.1) แนวทางการพัฒนา 
    (3.1.1) พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านดิจิทัล  ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลัก
ภายในประเทศและโครงข่าย บรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับ
แนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุน
ให้เกิดการบูรณาการการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งกำหนด
รูปแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็น
โครงข่ายเดียวสามารถให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนบริการปลายทางท้ังแบบใช้สายและแบบไร้สาย 
   (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    (3.2.1) ประชาชนมีความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

     

   (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
    ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของครัวเรือนใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ) 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
 ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1.1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 
 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 
  แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น 
  (3.1) แนวทางการพัฒนา 
     (3.1.1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท ำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
  (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     (3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ 
รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 

  (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ 
World Economic Forum (WEF) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
 ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมข้ึน 
 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม
อย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือ
ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทำงาน 
 

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

  (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     (3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ ่มเป้าหมายที ่ต ้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 

  (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ตัวชี ้ว ัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ ่มเป้าหมายที่ต ้องการความ
ช่วยเหลือ 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 

 ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างย่ังยืน 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (1.1) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั้งยืน 

 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 
 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
  แผนย่อย สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  (3.1) แนวทางการพัฒนา 
     (3.1.1) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน 
 

  (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     (3.2.1) พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น 
 

  (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
   ตัวชี้วัด : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์ พื้นที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ 
(ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก 
 ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
 

 (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
  แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (3.1) แนวทางการพัฒนา 
     (3.1.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง 
   

  (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 
     (3.2.1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 

  (3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
     กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
     ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
     ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดกฎหมายลดลง 
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 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 1) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
    เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่
รัฐบาลดิจิทัล 
  (1) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 
   (1.1) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

  (2) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   (2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล 
   (2.2) นำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  
   (2.3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน 
  (3) กิจกรรม 
   (3.1) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้
เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  
  (4) เป้าหมายกิจกรรม 
   (4.1) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
   (4.2)โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก  
 

 2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) สำหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี สู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วม
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–
2564) ในประเด็นดังต่อไปนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 1) วัตถุประสงค์ที่  
  1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

 2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
  3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 

 3) แนวทางการพัฒนา 
  3.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.2.2)  พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 

 

  4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3.3) พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรยีน
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

 1) วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
     1.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
  ตัวชี้วัด 3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค 
      ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น 
 3) แนวทางการพัฒนา 
  (3.1) แนวทางพัฒนาที่   
   3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
    (3.3.3) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู ้ประกอบการ 
ระดับชุมชน การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเชื ่อมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม 
(Cluster) ในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกัน
พัฒนาความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที ่ยว
ท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 1) วัตถุประสงค์  
  1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
                  1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

 

 2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพท่ีดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ ป
2.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / 
สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตราย
ทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
   

 3) แนวทางการพัฒนา 
  (4.1) แนวทางพัฒนาที ่ 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

(3.5.5) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วยร่วมของประชาชนและภาค
ส่วนต่างๆ ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์ 
 1) วัตถุประสงค์  
  1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้ง
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
 2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และสร้างผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพิ่มขึ้น รว มทั้งพัฒนา
ระบบความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากลเพื่อรับมือภัย
คุกคามทางออนไลน์ 
  ตัวชี ้วัด : 5.1 อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร (Network 
Readiness Index: NRI) ดีขึ้น 
  ตัวชี้วัด : 5.2 จำนวนหมู่บ้านที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30 เป็น
มากกว่า ร้อยละ 85 ในปี 2564 
  ตัวช้ีวัด : 5.3 จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ในปี 2564 
  ตัวช้ีวัด : 5.4 จำนวนหน่วยงานภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพ่ิมขึ้นจากร้อย
ละ 47 เป็นมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 2564 
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 3) แนวทางการพัฒนา 
    (3.1) แนวทางพัฒนาที่ 3.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและดิจิทัล 
   (3.5.4) สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ เพ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
 

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 สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  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 เป็นที่ต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
    1.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด / บ่มเพาะ
ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 
    1.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับ การเสริมสมรรถนะ เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

 

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  
    1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วย
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
    1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้าน
สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
    1.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
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  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4  
    1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
    1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 
 

2.4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 (1) วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ        
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ    
   

 (2) พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  พันธกิจตามกฎหมาย       
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศร ีอย ุธยา มีภาระหน้าที ่ในการปฏิบัต ิงานที ่กำหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ มาตรา 8 ดังนี้ 
  มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้า
อย ่างมั ่นคงและยั ่งย ืนของปวงชน มีส ่วนร่วมในการจัดการ การบำร ุงร ักษา การใช ้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
  มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
   (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
   (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้คู ่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
ผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
   (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
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   (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
   (5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
   (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื ้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
   (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  พันธกิจมหาวิทยาลัย 

  การบริการวิชาการ  
  1. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการ
มุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการ
พัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 

  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณท่ีสามารถจับต้องได้ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  
  2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
   

 การสอน 
 1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที ่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
 2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
 3. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
  



16 
 

 การวิจัย 
 1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย   ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 
 2. ยกระดบับุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
 3. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดย
งานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนา
ท้องถิ่นท้ังดา้นคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 
 4. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 การบริหารจัดการองค์กร 
 1. พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 2. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
 3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 
 4. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการบริหารงาน กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุ ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่ง
อนาคต Smart University  โดยคำนึงถึงความยั่งยืน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นศูนย์รวมความรู้ทาง
วิชาการ และเป็นเลิศทางด้านการให้บริการ ที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การพัฒนาท้องถิ่นภายในปี พ.ศ.2565 
 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและขับเคล ื ่อนระบบสารสนเทศของมหาวิทยาล ัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้เป็นเลิศพร้อมให้บริการ 
 2. พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย มีความก้าวหน้า และการ
บริการองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต 
Smart University โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 4. ยกระดับองค์ความรู้เพ่ือจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 นโยบายการบริหารงาน 
 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรทางเทคโนโลยี และขับเคลื ่อนระบบสารสนเทศ     
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นเลิศในการให้บริการ 
 2. ห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) เป็นศูนย์รวมและแหล่งเรียนรู้  
 3. พัฒนาห้องสมุดที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต  Smart Library โดยคำนึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 
 4. สนับสนุนวิทยวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

 กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง 
(Library Of Things) 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. จ ัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุต ีพิมพ์ ว ัสดุไม่ต ีพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
  2. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service  
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
 แนวทางการพัฒนา  
  1. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาระบบรองรับวุฒิภาวะในการ
พัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA)  

  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and 
area : MDA) 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้น
การพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั ่งยืน และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 
 

 กลยุทธ์ที ่ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู ้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality 
Service) 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน  
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที ่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง 
(Library Of Things) 
 

 เป้าหมาย    
  1. มีทรัพยากรสารสนเทศ สนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

 ค่าเป้าหมาย  
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

(พ.ศ.) 
1. มีบริการในรูปแบบออนไลน์ e-Service อย่างน้อยปีละ 1 บริการ รูปแบบ 1 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ  ร้อยละ 85 

  

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

 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศประเภทวัสดุต ีพิมพ์ ว ัสดุไม่ต ีพิมพ์ และ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
  2. พัฒนารูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service  
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  

 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
  1. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. โครงการวิทยวิชาการ 
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 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็น Smart University 
 

 1. เป้าหมาย   
  1. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ให้มีทักษะ
ความรู้ ความเข้าใจต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง มีประสิทธิภาพ 

 

 2. ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

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

ระดับ Connected 
Government 

2. ร้อยละของนักศึกษาชั ้นปีสุดท้าย (ในปีที ่ประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ร้อยละ 50 

3. เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เครือข่าย 1 
 

  ตัวช้ีวัด 
  1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government 
maturity domain and area : MDA)  
  2. ร ้อยละของน ักศ ึกษาช ั ้นป ีส ุดท ้าย (ในป ีท ี ่ประเม ิน) ของมหาว ิทยาล ัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
  3. เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  1. มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบพัฒนาระบบรองรับวุฒิภาวะในการ
พัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and area : MDA)  

  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบสู่รัฐบาลดิจิทัล  (Digital government maturity domain and 
area : MDA) 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรชั้นนำที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้น
การพัฒนาที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต Smart University โดยคำนึงถึงความยั ่งยืน และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office 
  

 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
  1. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University 
  2. โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office) 
  3. โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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 กลยุทธ์ที ่ 3 ยกระดับการให้บริการองค์ความรู ้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality 
Service) 
 

 เป้าหมาย 
  1. เพื่อให้มีระบบในการจัดเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของ
ชุมชนในพ้ืนที่บริการ   
 

 ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

(พ.ศ.) 
1. จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมลู  ร้อยละ 30 

2. จำนวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วมพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้  ร้อยละ 20 
3. ยกระดับผลติภณัฑ์ได้รับจากการยอมรับจากกรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ดาว ผลิตภณัฑ ์ 1 

 

  ตัวช้ีวัด 
  1. จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมูล 
  2. จำนวนครัวเรือนที่ให้ความรู้และร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้  
  3. ยกระดับผลิตภัณฑ์ได้รับจากการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ดาว 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดเก็บข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากกรมการพัฒนาชุมชน  
 

 แผนงาน/โครงการ สำคัญ 
  1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 
  2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
  3. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  
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ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 3.3.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 27,421,600.00  ล้านบาท  

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมท้ังสิ้น 

งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. งบ บกศ.เพ่ิมเติม บัณฑิต 
 

1. โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

          

    1.1 บำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน 29,960.00  0.00 0.00 0.00 0.00 29,960.00  

    1.2 ค่าบำรุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ 1 งาน 250,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00  

    1.3 ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาอังกฤษ   353,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,000.00 

    1.4 ค่าบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาษาไทย  600,000.00  0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00  

    1.5 หนังสือ  900,000.00 181,000.00 100,000.00 0.00 77,000.00 1,258,000.00 

    1.6 วัสดุ  367,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 367,040.00 

    1.7 หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 0.00   200,000.00 0.00 0.00 0.00   200,000.00 

    1.8 จ้างบริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-magazin) 0.00 28,980.00 0.00 0.00 0.00 28,980.00 

    1.9 ดำเนินการจัดทำหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อห้องสมุดมนุษย์ 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 

รวม 2,500,000.00    427,980.00    100,000.00                   -     77,000.00  3,104,980.00 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ       

    2.1 ค่าบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ประจำปี จำนวน 1 งาน (2 งวด)  99,510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,510.00 

    2.2 ค่าบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประจำปี  จำนวน 1 งาน (4 งวด) 22,684.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,684.00 

    2.3 ค่าบำรุงรักษาระบบดับเพลิงห้อง Server ประจำปีจำนวน 1งาน (3 งวด) 43,816.50 0.00 0.00 0.00 0.00 43,816.50 

    2.4 ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา 235,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235,400.00 

    2.5 ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ 128,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,400.00 

    2.6 ลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ 642,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642,000.00 



23 
 

โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมท้ังสิ้น 

งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. งบ บกศ.เพ่ิมเติม บัณฑิต 
 

    2.7 ค่าลิขสิทธ์ิ Anti-Virus 99,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000.00 

    2.8 ค่าบริการ Cloud Service จำนวน 1 งาน 73,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,115.00 

    2.9 บำรุงรักษา domain name aru.ac.th 856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 856.00 

    2.10 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอาคารสถานท่ี  400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 

    2.11 ค่าวัสดุ 683,348.50 0.00 0.00 0.00 77,000.00 760,348.50 

    2.12 บำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFI)  182,970.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182,970.00 

    2.13 บำรุงรักษาครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย (Core Switch) 288,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,900.00 

รวม   2,900,000.00                   -                  -                     -     77,000.00     2,977,000.00  

3. โครงการวิทยวิชาการ       

    3.1 กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านเพื่อการใฝ่รู ้ 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

   3.2 กิจกรรม Library and IT Fair 0.00      25,000.00 0.00 0.00 0.00      25,000.00 

รวม                  -    39,000.00               -                     -                 -    39,000.00 

4. งานบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

    4.1 ปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 1,073,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,073,000.00 

    4.2 ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 1,647,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,647,000.00 

    4.3 ปรับปรุงบัวตกแต่งภายนอกอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 284,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 284,000.00 

    4.4 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารบรรณราชนครินทร ์ 0.00 210,100.00 0.00 0.00 0.00 210,100.00 

    4.5 ชุดโต๊ะ+เก้าอี้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์ 0.00 0.00 240,000.00 0.00 0.00 240,000.00 

    4.6 ถังดักไขมัน 0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00 

    4.7  เครื่องปริ้นใบเสรจ็ 0.00 0.00 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00 
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โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมท้ังสิ้น 

งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. งบ บกศ.เพ่ิมเติม บัณฑิต 
 

    4.8 ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำสำนัก (ค่าเบี้ยประชุม, ค่าพาหนะ) 0.00 60,600.00 0.00 0.00 0.00 60,600.00 

    4.9 ค่าอาหารว่าง (ประชุมกรรมการสำนักฯ) 0.00 3,225.00 0.00 0.00 0.00 3,225.00 

    4.10 วัสดุ 0.00 211,895.00 20,500.00 0.00 0.00 232,395.00 

    4.11 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 

    4.12 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับประสิทธิภาพการใหบ้ริการของสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

    4.13 งานประกันคุณภาพ 0.00 96,600.00 0.00 0.00 0.00 96,600.00 

    4.14 ค่าสาธารณูปโภค  0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 

รวม 3,004,000.00 802,420.00 300,000.00                  -                -    4,106,420.00 

รวมกลยุทธ์ที่ 1 8,404,000.00 1,269,400.00 400,000.00 0.00 154,000.00 10,227,400.00 

1. โครงการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Smart University       

    1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบท่ี 1 (22,000*100) 990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 990,000.00 

    1.2 ระบบรักษาความปลอดภยัของเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Firewall)  1,675,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,675,000.00 

    1.3 อุปกรณก์ระจายสญัญาณแกนหลัก     2,193,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,193,700.00 

    1.4 ระบบอุปกรณ์กระจายสญัญาณไรส้าย   1,969,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,969,800.00 

    1.5 ระบบเครือข่ายแกนหลัก 5,237,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,237,100.00 

    1.6 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 

รวม 12,065,600.00                  -                  -      1,200,000.00               -    13,265,600.00 
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โครงการ/กิจกรรม 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมท้ังสิ้น 

งบแผ่นดิน งบ บกศ. งบ กศ.บป. งบ บกศ.เพ่ิมเติม บัณฑิต 
 

2. โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว  
(Green Office) 

      

    2.1 ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 

    2.2 กรงเหล็กคัดแยกขยะ  0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 

    2.3 วัสดุสื่อสารสนเทศเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

    2.4 ARIT Go To Green Office 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 

   2.5  การประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 

รวม       90,000.00  332,000.00               -                     -                 -          422,000.00  

3. โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล       

   3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี 
        ดิจิทัล (Digital Literacy)” 

0.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 

รวม 12,155,600.00 341,600.00 0.00 0.00 0.00 12,497,200.00 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 12,155,600.00 341,600.00               -      1,200,000.00              -    13,697,200.00 

1. จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมลู 1,897,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,897,000.00 

2. จำนวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วมพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้  800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 

3. ยกระดับผลติภณัฑ์ได้รับจากการยอมรับจากกรมการพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ดาว 800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 

รวมกลยุทธ์ที่ 3 3,497,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,497,000.00 

รวมท้ังสิ้น 24,056,600.00 1,611,000.00 400,000.00 1,200,00.00 154,000.00 27,421,000.00 
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งบแผ่นดิน                                         24,056,600.00 บาท     
งบบำรุงการศึกษา                                  1,611,000.00 บาท  
(ได้รับจัดสรร 1,7900,000 บาท ปรับลด 10% 179,000 บาท) 
งบกศ.บป.                                                    400,000.00 บาท  
(ได้รับจัดสรร 450,000 บาท ปรับลด 10% 50,000 บาท) 
งบบำรุงการศึกษา (เพิ่มเติม)       1,200,000.00 บาท  
งบบันฑิต              154,000.00 บาท  
       รวมทั้งสิ้น  27,421,600.00 บาท    
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

  เมื่อมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงวางระบบที่จะวัดผลความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ 
โดยจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่
เกิดข้ึน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 

4.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการดำเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
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แนวคิดวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan (การวางแผน) 1. จัดทำแผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 3 ปี 
2. จัดทำแผนปฏิบตัิราชการประจำปี 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีความสอดคล้องกันระหว่างแผน  
ของสำนักฯ กับแผนของ
มหาวิทยาลยั 

Do (การปฏิบัตติาม
แผน) 

1. ดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. จัดทำโครงการ/กิจกรรรม  

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี  
ในระบบต่าง ๆ อาทิ 
- ระบบการประกันคณุภาพ  
- สำนักงบประมาณ (สงป.) 
- ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 
- จุดเน้นมหาวิทยาลัย 

Check (ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน) 

1. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน 
2. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน 
3. การประเมินการประกันคณุภาพการศึกษา  
   ภายในประจำปีงบประมาณ 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. วิเคราะหผ์ลการดำเนินงานเทียบ 
    กับแผน 
2. สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ีที่ 
   กำหนด 

Action (การปรับปรุง
และพัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนวทางการปรับปรุงการ 
    ดำเนินงานในปีต่อไป 
2. กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตาม        
   ผลการประเมินการประกันคณุภาพ  
   การศึกษาภายใน และการประเมินผลใน 
   ระบบต่าง ๆ 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. ผลการดำเนินงานตามแผน 
2. ผลการประเมินการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาภายในและ 
  ผลการประเมินในระบบต่าง ๆ 
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4.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติกับการติดตามประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACTION 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน 
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4.3 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และผู้รับผิดชอบ 

 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2563 
ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง (Library Of Things)   

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มีรูปแบบการให้บริการออนไลน์ e-Service  อย่างน้อยปีละ 1 บริการ รูปแบบ 1 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ Smart University   
1. ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสูร่ัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and aria : MDA) ระดับ Connected Goverment 

2. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ย (ในปีท่ีประเมิน) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าทดสอบสมรรถนะและทักษะ   
ด้านดิจิทัล 

ร้อยละ 50 

3. เครือข่ายการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เครือข่าย 1 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง (High Quality)   
1. จำนวนตำบลที่ได้รับการพัฒนาระบบข้อมลู ร้อยละ 30 
2. จำนวนครวัเรือนที่ใหค้วามรู้และรว่มพัฒนาคณุภาพชีวติและยกระดบัรายได ้ ร้อยละ 20 
3. ยกระดับผลติภณัฑ์ได้รับการยอมรับจากกรมการพัฒนาชุมชน อยา่งน้อย 1 ดาว ผลิตภณัฑ ์ 1 
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4.4 กรอบระยะเวลาติดตามผลการดำเนินงาน  
    5.4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการ 

 
 

  5.4.2 รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส : แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนประจำปี 

 
  

   5.4.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง 

     

 

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย)

รอบ 6 เดือน

ต.ค.-มี.ค.

รอบ 12 เดือน

ต.ค.-ก.ย.

ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2563)

ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2564)

ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2565)



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) 

 

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

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

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



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 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 
 

พิจารณาอนุมัติโดย 
คณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 
 

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

เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 



สาํนักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา

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