
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค ำน ำ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดย จัดท า
เป็นแผนระยะ 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตาม เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามนโยบายได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 โดยผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมของบุคลากรของ
ส านักวิทยบริการฯ ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) 
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2570) ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของส านัก และให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
 การด าเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของส านักวิทยบริการฯ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้    
จะเป็นแนวทางให้กับสายงานทุกภาคส่วนของส านักได้ร่วมกันเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
ราชการ ส านักวิทยบริการฯ  ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570  ให้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของส านัก บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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           กรกฎาคม  2565 
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บทน ำ 
 

1. ควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมทีมาจาก 2 หน่วยงาน คือ ส านักวิทยบริการ และ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 
 
ส ำนักวิทยบริกำร 

ปี พ.ศ. 2520 ห้องสมุดวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ซึ่งขณะนั้นมีฐานะเป็นแผนก สังกัดส านักงาน
อธิการบดี เปิดให้บริการเป็นครั้งแรก โดยอาศัยอาคารศิลปะเดิม 
 ปี พ.ศ. 2521 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ยังอาคารหอสมุดใหม่ (ปัจจุบันคือ อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม) 
 ปี พ.ศ. 2527 แผนกห้องสมุดได้ปรับฐานะเป็นฝ่ายหอสมุดตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) นับ
จากนั้นมา ฝ่ายหอสมุดได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยล าดับ 
 ปี พ.ศ. 2538 ฝ่ายหอสมุดได้ปรับฐานะเป็นส านักวิทยบริการ และได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้าง
อาคารใหม่ เป็นอาคาร 4 ชั้น ด้วยงบประมาณ 21 ล้านบาท พร้อมครุภัณฑ์ประจ าอาคาร 10 ล้านบาท และ
ได้น าเทคโนโลยีโปรแกรม CDS/ISIS มาใช้ในการบริการสืบค้นและกรอกข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ 
 ปี พ.ศ. 2540 ส านักวิทยบริการ ได้เปลี่ยนจากโปรแกรม CDS/ISIS พัฒนาเป็นโปรแกรม FoxPro ที่
เขียนขึ้นเองโดยอาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ในการบริการยืม-คืนของห้องสมุด เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ผู้ใช้ที่จะได้รับการบริการที่รวดเร็ว ง่ายและมีความสะดวกยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2543 ส านักวิทยบริการ ได้น าระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS (Virginia Tech Library 
System) ใช้ในการด าเนินงานห้องสมุด โดยการพัฒนาระบบบริการยืม-คืน สิ่งพิมพ์เป็นระบบยืม-คืนที่
ควบคุมด้วยบาร์โค้ดและพัฒนางานข้อมูลหนังสือ ให้สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2545 ส านักวิทยบริการ ได้น าโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร IR Web มาใช้จัดเก็บข้อมูลดรรชนี 
วารสารและกฤตภาค 
 
 ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการจัดตั้งส านักเทคโนโลยีขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน
ราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการให้บริการเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 

ปี พ.ศ. 2546 ส านักเทคโนโลยีได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักมุ่งเน้น
การพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศต่าง ๆ เป็นหลัก ได้แก่ งานให้บริการ
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับสถาบันโดยจัดท าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ชื่อโดเมน www.pcru.ac.th 
ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) และระบบอินทราเน็ต (Intranet) ของ
นักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

 

http://www.pcru.ac.th/


   

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน้า 2 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีการรวมภารกิจของ
ส านักวิทยบริการและส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าเป็นส านักเดียวกัน ภายใต้ชื่อ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Academic Resources and Information Technology Center)  
 ปี พ.ศ. 2548 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานใหม่
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นภารกิจ 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะ
ดูแลระบบการติดต่อสื่อสารของมหาวิทยาลัย ควบคุมและดูแลระบบการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ
ระบบอินทราเน็ตของนักศึกษาและบุคลากร ดูแลระบบโทรศัพท์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยและดูแลระบบการ
ให้บริการ wireless internet ในมหาวิทยาลัย 2) ด้านวิทยบริการ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศ
ทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ให้บริการสารนิเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรใน
หน่วยงานและชุมชน 
 ปี พ.ศ. 2549 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดองค์กรภายในใหม่ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2549 นั้น ให้แบ่งส่วนราชการในส านักฯ เป็นส านักงานผู้อ านวยการและภายใต้ส านักงานมีงานได้แก่ งาน
บริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและ
พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ปี พ.ศ. 2552 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างอาคารใหม่ 
เป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณ 160 ล้านบาท และงานหอสมุดกลางได้ด าเนินการขอใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  
 ปี พ.ศ. 2554 งานหอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการใช้โปรแกรม
ห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  
          ปี พ.ศ. 2555 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ของ
ส านักไปยังอาคารวิทยบริการ 1 และ 2 (อาคารใหม่ เดือนตุลาคม) และเปิดบริการให้แก่ผู้รับบริการ เมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม 2555 
 ปี พ.ศ. 2556 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่ ออาคาร จาก
อาคารวิทยบริการ 1 เป็น อาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารวิทยบริการ 2 เป็น อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  ปี พ.ศ. 2559  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เตรียมความพร้อมในการบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6  
  ปี พ.ศ. 2560 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน 
ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ในงานด้านการบริการของส านัก และผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 
9001 : 2008 ด้านการบริการ และได้ด าเนินการอัพเดรทโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib  เป็น
version 2.0 เพ่ือให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ปี พ.ศ. 2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ด้านการบริการ เป็น ISO 9001 : 2015 และได้รับการรับรอง เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 หมดอายุ วันที่ 2 มีนาคม 2563 จากบริษัท ไอเอ็นทีแอลเซิร์ท จ ากัด (INTL Cert Co Ltd)   
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 สถำนที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เลขที่ 83  หมู่ 11  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ต าบล        
สะเดียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  67000 

ส านักงานผู้อ านวยการ/งานบริหารและธุรการ ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1 
งานหอสมุดกลาง  ตั้งอยู่ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์  ชั้น 1-3 

          งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ตั้งอยู่ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 และ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 
           โทรศัพท์ (056) 717153 โทรสาร (056) 717154 อินเทอร์เน็ต http://www.aritc.pcru.ac.th/ 
 

 
 
 
 

ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 

                     

 

            

                                

 

 

 

 

 
  

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วงวำงบนรูปหนังสือเปิด  
หมายถึง  การให้บริการความรู้ และการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร้พรมแดน 
 

รูปโลกที่มีวงแหวนสีม่วง  
หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไร้พรมแดน และสีม่วง
ของวงแหวนเป็นสีประจ าส านัก 
 

รูปหนังสือเปิด  
หมายถึง  การเปิดให้บริการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สีม่วง   
หมายถึง สีประจ าวันพระราชสมภพ (วันเสาร์) ของสมเด็จพระกนิษฐา    
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่ง
พระองค์ทรงเป็นองค์พระราชูปถัมภ์สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
และทรงมีพระราชด าริให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา
การศึกษา การเรียนการสอน โดยน าคอมพิวเตอร์สร้างความรู้ ความ
บันเทิง พัฒนาทักษะ และทรงเป็นองค์ประธานกรรมการของโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริ 
 

http://www.aritc.pcru.ac.th/
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-หน่วยจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ 
-หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากร 
 สารสนเทศ 
-หน่วยซ่อมบ ารุงทรัพยากร
สารสนเทศ 
-หน่วยบริการสารสนเทศ 
-หน่วยบริการวารสารและ
สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
-หน่วยบริการสารสนเทศ 
 อิเล็กทรอนิกส ์
-หน่วยบริการสื่อโสตทัศน วัสด ุ
 

-หน่วยบริการห้องปฏิบัตกิาร  
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยบริการระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต       
-หน่วยบริการซ่อมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยบริการระบบเว็บไซต์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-หน่วยบริการระบบโทรศัพท์และ
กล้องวงจรปิด  
 

-หน่วยบ ารุงรักษาและบริการ         
 ระบบสารสนเทศ 
-หน่วยจัดหาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 
-หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-หน่วยพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่าย 
-หน่วยบริการฝกึอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ 
 
 
 

2. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  

  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในส านัก        
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

            
    

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                       
                   

 

                            

 

                                                    

 

                                                             

งานบริหารและธุรการ งานหอสมุดกลาง งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์  
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 

งานบริการคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักฯ 

คณะกรรมการประจ าส านัก 

อธิการบด ี

-หน่วยธุรการ 
-หน่วยบุคคล 
-หน่วยแผนและ  
 งบประมาณ 
-หน่วยการเงินและพัสด ุ
-หน่วยประชาสัมพันธ ์
-หน่วยประกันคุณภาพ 
-หน่วยอาคารสถานที ่
 

รองผู้อ านวยการส านัก 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบรหิารส านัก 
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3. ควำมเชื่อมโยงประเด็นแผนปฏิบัติรำชกำร  เป้ำหมำย ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ และแนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน 
 

แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของ  
        มหาวิทยาลัย  

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 
1.เป็นแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้และบริการเทคโนโลยี
น วั ต ก ร ร ม ดิ จิ ทั ล  เ พ่ื อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย  ที่
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1.  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสน เทศ 
(คะแนนเต็ม 5) 
 

1. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
2. จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล  เพื่อสนับสนุนการให้บริการ 
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล  ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่การบริการ 
 

-รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
หอสมุดกลาง 
- รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 
-  รองผู้ อ านวยการส านั กฝ่ า ย
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ 

-งานหอสมุดกลาง 
- ง า น บ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

2. จ านวนระบบสารสนเทศที่
ได้รับการปรับปรุงหรือ พัฒนา 
 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้าน
การบริหารจัดการ การเรียนการสอน และ
การปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการบริการ 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล 
 

1. มีระบบการให้บริการด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล ที่ ได้รับการ
บ ารุงรักษา 
2. จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนา
หรือปรับปรุงผลงานโดย
บุคลากรของหน่วยงาน 
 
 

1. พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดิจิทัล 
 

-รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
หอสมุดกลาง 
- รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 
-  รองผู้ อ านวยการส านั กฝ่ า ย
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ 

-งานหอสมุดกลาง 
- ง า น บ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 

 
แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3 การส่งเสริมการบริการวิชาการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 
1. มีการเผยแพร่และบริการ
วิชาการ สืบสานโครงการ
ตามศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ 
2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ  
(คะแนนเต็ม 5) 
 

1.ส่งเสริม เผยแพร่ บริการวิชาการ และสืบ
สานโครงการตามศาสตร์พระราชา  
สู่การพัฒนาท้องถิ่น 

-รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
หอสมุดกลาง 
- รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 
-  รองผู้ อ านวยการส านั กฝ่ า ย
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ 

-งานหอสมุดกลาง 
- ง า น บ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 
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แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 

1. มีการบริหารงานด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
  
  
  
 

1. ระดับคะแนนการบริหารงาน
ของผู้บริหารตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
2.ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
3.ระดับความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศ  
(คะแนนเต็ม 5) 
4. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด า เนินงานตามแผนปฏิบั ติ
ราชการ 

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วย   
หลักธรรมาภิบาล 
  
 

-รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
บริหารและธุรการ 
-รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
หอสมุดกลาง 
- รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
บริการคอมพิวเตอร์ฯ 
-  รองผู้ อ านวยการส านั กฝ่ า ย
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ 
 

- ง า น บ ริ ห า ร แ ล ะ
ธุรการ 
-งานหอสมุดกลาง 
- ง า น บ ริ ก า ร
คอมพิวเตอร์ฯ 
-งานวิจัยและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ฯ 
 

2. มีการจัดและเข้าร่วม
กิจกรรมด้านประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
และท้องถิ่น 

5.ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
ประเพณีศิลปวัฒนธรรมทั้ ง
ภายในและภายนอกส านัก 

2. สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
และท้องถิ่น 

-รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
บริหารและธุรการ 
 

- ง า น บ ริ ห า ร แ ล ะ
ธุรการ 
 

3. มีการพัฒนาบุคลากรของ
ส านักอย่างต่อเนื่อง 

6. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนั บสนุ น ได้ รั บก า ร พั ฒนา 
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
วิ ช าชี พทั้ ง ในประ เทศหรื อ
ต่างประเทศตามเป้าหมายที่
ก าหนด (ยกเว้นพนักงานอาคาร

3. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะด้านการให้บริการ 
 

-รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
บริหารและธุรการ 
 

- ง า น บ ริ ห า ร แ ล ะ
ธุรการ 
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เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน ผู้ก ำกับดูแล ผู้รับผิดชอบ 
และพนักงานสถานที่ )  (15 
ชั่วโมง/คน) 
7. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนผ่ านการฝึกอบรม
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ต า ม
เป้าหมายที่ก าหนด (ยกเว้น
พนักงานอาคารและพนักงาน
สถานที่) 
 

4. มีการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 

8. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษพ์ลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
 

-รองผู้อ านวยการส านักฝ่ายงาน
หอสมุดกลาง 
 

-งานหอสมุดกลาง 
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ส่วนที่  1 
บทสรุปผู้บริหำร 

 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ก าหนดให้แผนในประเทศไทยจ าแนกออกเป็น 3 
ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 : แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ มี 35 ประเด็น เป็น
เป้าหมายระยะยาวในการ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ โดย
แผนในระดับอ่ืน ๆ ต้องมุ่งด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด ระดับที่ 2 : 
ประกอบด้วย 4 แผน ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับ แบ่งออกเป็น 85 แผนย่อย 
เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไม่เกิดการท างาน ซ้ าซ้อนน าไปจัดท าแผนปฏิบัติได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 2) แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 4) แผนความม่ันคง ระดับที่ 3 : Action plan หรือแผนปฏิบัติ แบ่งออกได้ 2 ประเภท 
ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการใช้ส าหรับประเด็นใหญ่มีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วย เช่น แผนปฏิบัติการวิจัย
แห่งชาติ แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 2) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ซึ่งแบ่ง 
ออกได้เป็น ระยะ 5 ปี เบื้องต้น 3 ปี คือ ปี 2563 – 2565 และ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ให้รัฐจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน มาตรา 142 ก าหนดให้ร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ และ มาตรา 162 
ก าหนดให้ค าแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อรัฐสภา ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ดังนั้นหน่วยงาน ของ
รัฐซึ่งรวมถึงสถาบันอุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ด้วยการ 
จัดท าแผน ระดับ 3 ให้ตอบเป้าหมายของแผนในระดับ 2 และ 1  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
วันที่ 30 เมษายน 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท า
เป็นแผน  5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยใน
ระยะเริ่มแรกให้จัดท า 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580) ส าหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่
แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง) และแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 5 (3) ก าหนดให้การจัดการอุดมศึกษาต้อง
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และ 
แผนด้านการอุดมศึกษา และมาตรา 26 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจในการจัดการศึกษา 
การวิจัยและสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ตาม 
กฎหมายก าหนด โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา 
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1.2  กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  
  กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ รวมทั้ง ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ตลอดจนแผนปฏิบัติการด้าน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของส านัก และมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารราชการและการ
ด าเนินงาน ตามพันธกิจของส านัก เกิดผลสัมฤทธิ์ และน าข้อมูลบันทึกในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) โดยกรอบแนวคิดประกอบด้วย แผนระดับชาติที่เก่ียวของดังนี้ 
     1.2.1  ทิศทำงเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำระบบอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม    
      ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ก าหนดวิสัยทัศนให้ประเทศมีความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy) โดย
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ระยะยาว รวมทั้งโจทย์ท้าทายที่ส าคัญ ของ
ประเทศ ดังนี้  
     1.2.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
       ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย  
    1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
     2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
    4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
    5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
    1.2.1.2 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 23 ฉบับ  
    ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ประกอบด้วย  
     1) ความมั่นคง  
    2) การต่างประเทศ  
    3) การเกษตร  
    4) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
    5) การท่องเที่ยว  
    6) พ้ืนที่และเมือง น่าอยู่อัจฉริยะ  
    7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
    8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมยุคใหม่  
    9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
    10) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม  
    11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
    12) การพัฒนาการเรียนรู้  
     13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
     14) ศักยภาพการกีฬา  



   

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน้า 11 

     15) พลังทางสังคม  
    16) เศรษฐกิจฐานราก  
    17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
    18) การเติบโตอย่างยั่งยืน  
    19) การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ  
    20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
    21) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ  
    22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
    23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
    1.2.1.3 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติ 15 ประเด็น  
    ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ 15 ประเด็นประกอบด้วย  
     1) ต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
    2) ปัญหาความม่ันคงเร่งด่วน  
    3) ทุจริต คอร์รัปชั่น  
    4) จัดการมลพิษทั้งระบบ  
    5) การท างานของภาครัฐ  
    6) สภาพแวดล้อมของรัฐ  
    7) สังคมสูงวัย  
    8) คนและการศึกษา  
    9) เศรษฐกิจฐานราก  
    10) ยกระดับ บริการสาธารณสุข  
    11) กระจายศูนย์กลางความเจริญ  
    12) เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
    13) ระบบโลจิสติกส์  
    14) การท่องเที่ยว  
    15) พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ  
   1.2.1.4 นโยบำยอ่ืน ๆ ที่ส ำคัญของรัฐบำล  
      นโยบายอ่ืน ๆ ที่ส าคัญของรัฐบาล อาทิ การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
การยกระดับศักยภาพของแรงงาน การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม การวางรากฐาน
ระบบ เศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 การปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การแก้ไข
ปัญหา ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า การแก้ไขปัญหา    
ยาเสพติด และสร้างความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การ
จัดเตรียมมาตรการ รองรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และการสนับสนุนให้มีการศึกษา และการรับฟังความเห็น
ของประชาชน  
       จากกรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ข้างต้น สามารถสรุปประเด็นการพัฒนา
เพ่ือจัดท าแผนระดับที่ 3 เพ่ือสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายส าคัญของประเทศสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด ดังนี้ 
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    1. กำรสร้ำงคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และ มีทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  

  2. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสะสมความรู้เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าหรับ 
อนาคตและ การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ  

3. กำรสร้ำงนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
นวัตกรรม การ พัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ และคุณค่าทางสังคม  

  4. กำรปรับบทบำทมหำวิทยำลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส าคัญ 
ส าหรับการ สร้างคน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ผ่ านการ
ปรับเปลี่ยน บทบาทภารกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบ และ
การบริหารจัดการ  
 
1.3 ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพรบูรณ์  
  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ได้ก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุง
แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ”  

3.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562    

    มำตรำ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนการปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง ต่อ
รัฐสภา และแผนอื่นที่เก่ียวข้อง”  
 มำตรำ 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นแผนห้าปี ตาม
มาตรา16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 
 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 
2570)  โดยได้ทบทวนความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 2 เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ได้สิ้นสุดลงระยะเวลาของแผน ซึ่งส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท ากรอบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ขึ้นแล้ว โดยจาการทบทวนความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 
ตามนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องกับแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบราชการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส าหรับแผนระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน 7 ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
การเกษตรประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ประเด็นการบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็นที่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มีความสอดคล้องกับแผนปฏิรูป
ประเทศ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม และด้านการศึกษา มีความสอดคล้องกับ (ร่าง) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ใน 6 หมุดหมาย ประกอบด้วย หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้าน
สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ
และความยั่งยืน หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคม หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน สอดคล้องกับแปน
ปฏิรูปประเทศ 2 ด้าน คือ ด้านสังคมและด้านการศึกษา มีความสอดส าหรับแผนระดับ 3 ประกอบด้ วย 
นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 1. สร้างบุคลากรและ
พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม 2. เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประชาชน
วางรากฐานและยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย 3. น าองค์ความรู้ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 4. บูรณาการทุก
ภาคส่วนใน อว. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้น าขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสร้างความ
เปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) มาจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ และติดตามผลการด าเนินงาน และการ
ประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) โดยผลการประเมินและการจัดกลุ่ม
ของมหาวิทยาลัย พิจารณาตามตัวชี้วัด 2 ด้าน คือ ด้าน Potential (ศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา) และ
ด้าน Performance (ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา) โดยจุดมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์ 4 กลุ่ม แสดง
ถึงความสามารถและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ได้เลือกกลุ่ม กลุ่ม 3 พัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community 
Engagement) 
 
1.4 องค์ประกอบ  
  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้  
  วิสัยทัศน์ (Vision)  
   “มหาวิทยาลัยติดอันดับ 1 ใน 10 ของกลุ่มพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and 
Community)” 
  พันธกิจ (Mission) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  
   1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ  
   2. การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ  
   3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
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   4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   5. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยว  
   6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล   
  

  อัตลักษณ์ของบัณฑิต (Identity)  
   บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน  
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 

แผนปฏิบัติรำชกำร 
  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ 
   แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาพื้นที่ 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของประเทศ  
 แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 5 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวของชุมชน 
ท้องถิ่น 
   แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566-2570)  มีองค์ประกอบ ดังนี้  

ปรัชญำ 
“ศูนย์กลางการเรียนรู้ บริการด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Smart University”   

ปณิธำน  
  “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  
วิสัยทัศน์ 

  “บริการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
พันธกิจ 

   1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Smart University 
   2. ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
    3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้
องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    4. บริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรร
มาภิบาล 
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  ค่ำนิยมองค์กร (Value) 
1. การสร้างความประทับใจการบริการ 
2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

  4. การท างานเป็นทีม และเป็นเครือข่าย การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
5. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
แผนปฏิบัติรำชกำร  

  แผนปฏิบัติราชการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
ประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ  
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และนวัตกรรม
ดิจิทัล เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือการบริการ 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การส่งเสริมการให้บริการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่ 2 
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ตำมนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
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ส่วนที่ 2 
ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
 

2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ 
  ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 1) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ด้านการพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม และ 4) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 2.1.1 ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  (1) เป้ำหมำย 
 เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
   ประเด็นที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/เกษตรปลอดภัย/เกษตรแปรรูป) 
   ประเด็นที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์) 
   ประเด็นที่ 3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว (ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย) 
  ประเด็นที่ 4 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ (สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ/
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด/สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล/ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ) 
 

  2.1.2  ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
       เน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 (1) เป้ำหมำย 
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 เป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
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 (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ประเด็นที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา/การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน/การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม) 
   ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ช่วงปฐมวัย/วัยเรียน/วัยรุ่น/วัยแรงงาน/ 
วัยสูงอายุ) 
  ประเด็นที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21/การเปลี่ยนโฉมบทบาท 
‘คร’ูให้เป็นครูยุคใหม่/การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท/การพัฒนา 
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
 

  2.1.3 ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
     เน้นการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติ เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
   (1) เป้ำหมำย  
    เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
     เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ 
จัดการตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ  
   (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
   ประเด็นที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ(สร้างความเป็นธรรมใน การ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส)  
    ประเด็นที่ 2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี(สนับสนุน 
การพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  
   ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม (การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ) 
   ประเด็นที่ 4 การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ 
จัดการตนเอง (ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ/เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง/ 
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน/สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน) 
  

 2.1.4 ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
   โดยแต่ละยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และ
ประโยชน์ส่วนรวม 
    (1) เป้ำหมำย  
   เป้าหมายที่  1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
   เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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    (2) ประเด็นยุทธศำสตร์  
    ประเด็นที่ 4 ภาครัฐมีความทันสมัย (องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ 
พัฒนาประเทศประเทศ/พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย) 
    ประเด็นที่ 5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี 
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ (ภาครัฐมีการบริหารก าลั งคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม/ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้า ในอาชีพ)  
   ประเด็นที่ 6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บุคลากรภาครัฐยึด มั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต/การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ 
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้) 
 
2.2  แผนระดับที่ 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)  
 

  2.2.1  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
        2.2.1.1 ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต  
          1. แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
      เป้าหมาย 
      - เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
     - ตัวชี้วัด : ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
     แนวทางการพัฒนา 
     1) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดีและสมวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ให้โรงพยาบาลทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2) จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่
สมวัยทุกด้าน 
     2. แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
      เป้าหมาย 
      วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์      รัก
การเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
     - ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) 
ของ World Economic Forum (WEF)= เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
     แนวทางการพัฒนา 
     1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะ 
ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
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      2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
     3) จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่
เชื่อมต่อกับโลกการท างาน  
     4) จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะ
การเป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วม และท างาน
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
     5) ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่างระบบ
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความ
ฉลาดทางอารมณ์ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
         3. แผนย่อยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 
     เป้าหมาย 
     แรงงานมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักในความส าคัญที่จะ
พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพสามารถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตามพลวัตของโครงสร้างอาชีพและความ
ต้องการของตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
    - ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงาน ร้อยละ (ต่อปี) = ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 
    แนวทางการพัฒนา  
     1) ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยท างานให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานสอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดงาน รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นให้กับประเทศ 
     2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานที่พึงประสงค์ และความรู้ความเข้าใจและทักษะ 
ทางการเงิน เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงและหลักประกันของตนเองและครอบครัว รวมทั้งสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับวัยท างานผ่านระบบการคุ้มครองทางสังคมและการส่งเสริมการออม 
    3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือให้เป็นผู้ประกอบการใหม่และ
สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ และมีโอกาสและทางเลือกท างานและสร้างงาน 
    4. แผนย่อยการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
    เป้าหมาย 
    ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความม่ันคงในชีวิต มีทักษะการด ารงชีวิต เรียนรู้พัฒนา 
ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
    - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีงานท า และรายได้เหมาะสม = เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10 
    แนวทางการพัฒนา 
     1) ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุให้พ่ึงพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลัง
ส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ  
    2) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการออม เพ่ือสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตหลัง
เกษียณและหลักประกันทางสังคมท่ีสอดคล้องกับความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 



   

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน้า 21 

    3)  ส่ ง เสริมสนับสนุนระบบการส่ ง เสริมสุขภาพดูแลผู้ สู งอายุ  พร้อมทั้ งจั ด
สภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอาย 
 

   2.2.1.2 ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
     1. เป้าหมายแผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
     เป้าหมาย 
    คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
    - ตัวชี้วัด : สัดส่วนครูผ่านการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตามมาตรฐาน
นานาชาติ= ร้อยละ 100 
     - ตัวชี้วัด : อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง = 
ลดลงร้อยละ 20 
    - ตัวชี้วัด : อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = ร้อยละ 90 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 
    2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    4) พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5) สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    2. แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
     เป้าหมาย 
    ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือ 
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
    - ตัวชี้วัด : สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน
และมีการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุ = สถานศึกษาทุกแห่งสามารถจัดการเรียนตามพหุปัญญา 
    - ตัวชี้วัด : สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/ 
พหุปัญญา = ร้อยละ 10 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
    2) สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
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   2.2.1.3 ประเด็นที่ 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 
    1. เป้าหมายแผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
     เป้าหมาย 
    บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
    - ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ = ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท าผิดกฎหมายลดลง = ลดลงร้อยละ 30 
     แนวทางการพัฒนา 
    1) ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง 
    3) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    4) สร้างผู้น าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 

   2.2.1.7 ประเด็นที่ 23 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
    1. แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
     เป้าหมายที่ 1 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการ 
วิจัยและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
    การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
    - ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการที่สร้างมูลค่า 
เพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย = เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
    เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นการ 
     บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
     - ตัวชี้วัด : จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน = เพ่ิมข้ึน 2 เท่าจากปีฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ 
    2) พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
    3) พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ 
    2. แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
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    เป้าหมาย 
    คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการ
ยกระดับเพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
     การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 
    - ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม (ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ในการยกระดับคุณภาพทางสังคม 
จากผลการวิจัยฯ) 
    แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย (ปฐมวัย วัย
เด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน วัยสูงอายุ) 
    2) สร้างความเสมอภาคทางสังคม โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    3) ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการส่งเสริมการวิจัย
พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
  2.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
      2.2.2.1 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 
     ส่วนที่ 2 กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
     กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย 
     การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยตามกิจกรรม
ปฏิรูปนี้ นอกจากจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกข้อที่ 4 (UN SDG4) แล้ว ยังเป็น
รากฐานส าคัญของการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทยให้สามารถ ก้าวออกจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) สู่การเป็นประเทศรายได้สูง 
(HighIncome Country) ให้ได้ภายใน 20 ปีตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างยั่งยืน 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือ 
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
     เป้าหมาย 
    (1) ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการด ารงชีวิตในโลก
ยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ 
     (2) ครู/อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อและการใช้สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเป็นครู 
    (3) ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ 
และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น้าทาง
วิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการ
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ร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ ปลอดภัยส าหรับ
ผู้เรียน 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
     เป้าหมาย 
     (1) เป้าหมาย กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณภาพมาตรฐาน 
      1.1) กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบุคลากรทางการศึกษาและอาจารย์ให้ 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
     (1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครู ที่มีประสิทธิภาพ 
เที่ยงตรง และลดความเหลื่อมล้ า 
     (2) มีหลักสูตรการผลิตครูที่เป็นเลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเป็นตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่ 
     (3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครู และครูพี่ 
เลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู เพ่ือน้าไปสู่การประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สถาบันผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตาม  

ความต้องการจ าเป็น 
      1.2) กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและ 
สายอาชีวศึกษา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ 
     (1) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทั้ งสายสามัญศึกษาและสาย
อาชีวศึกษา ที่เน้นให้ครูมีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เพ่ือน้าไปสู่การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเป็น 
      (2) มีระบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
อ าทิPLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous Professional evelopment)
และให้ความความส าคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา 
      (3) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครู โดยน าผลการประเมิน
สมรรถนะไปเป็นส่วนส าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
     กิจกรรมปฏิรูปที่  5  การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
     เป้าหมาย 
    (1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดัก 
รายได้ปานกลางอย่างยั่งยืนระบบการอุดมศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการปรับบทบาทในกระบวนการผลิตและ 
พัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศผ่านการยกระดับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต (Life-Long Learning) เพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลไก 
ส าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การศึกษาแบบ Cooperative and Work Integrated Education 2) การ
จัดการเรียนรู้แบบ Module-Based Learning และ 3) การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Re-skill Up-skill New-
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skill โดยทั้งหมดนี้  จะต้องด าเนินการใน 7 เรื่อง โดยด าเนินการในระดับส่วนกลาง และระดับ
สถาบันอุดมศึกษา 
     (2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้   
ปานกลางอย่างยั่งยืนระบบการอุดมศึกษาจ้าเป็นต้องปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรมทั้งระบบตั้งแต่การ
พัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่มีความส าคัญของประเทศ 
การเชื่อมโยงกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมสู่กระบวนการบริหารจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบวิจัยของประเทศ
ในทุกระดับ โดยมีเป้าหมายรวมไปถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการและ
ชุมชน เพ่ือให้มีความสามารถในการใช้นวัตกรรมในการยกระดับการด าเนินงานและรวมไปถึงความสามารถ
การท้าวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่าง
ยั่งยืน 
     (3) การปฏิรูประบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชื่อมั่นและ
การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทยระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในระดับสถาบันและระดับหน่วยงานภายในของสถาบัน อาทิ ระบบการสรรหาอธิการบดี กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และ ระบบการสรรหาคณบดี จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้มีระบบธรรมมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาคมทั้งในมหาวิทยาลัยและของประชาชนไทย
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยในการปฏิบัติภารกิจได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
   2.2.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
    แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ(ฉบับ
ปรับปรุง) ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัย
สาคัญ (Big Rock) เพ่ือให้การปฏิรูปประเทศมีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายใต้ระยะเวลาการดาเนินการ
ปฏิรูปประเทศที่ยังคงเหลืออยู่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ก าหนดว่า  
การปฏิรูปประเทศจะบรรลุผลในระยะเวลา 5 ปี โดยมี 5 กิจกรรมปฏิรูปที่ส าคัญ ดังนี้ 
    กิจกรรมปฏิรูปที่1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริต 
    เป้าหมาย 
    (1) ส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการเสนอแนะแนวทางที่
เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะในท้องที่ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
    (2) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามรอย
เบื้อง พระยุคลบาท 
    กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
     เป้าหมาย 
    (1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก  
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กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ) 
     (2) พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 3  การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  
ในการด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
     เป้าหมาย 
    (1) ประชาชนเป็นเครือข่าย มีส่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ รวมทั้งร่วมด าเนินมาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความ
เสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมอย่างมีนัยส าคัญ 
     (2) การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
    (3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัยมาตรฐานทาง 
จริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 
    (4) นิติบุคคลที่กระทาความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล 
    กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 
     เป้าหมาย 
    (1) ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่
รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
     (2) มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย 
     (3) มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการ 
ร่ ารวยผิดปกต ิ
    (4) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ
และร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญา
ต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับนาหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability)  
มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
     กิจกรรมปฏิรูปท่ี 5 การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนิน 
โครงการขนาดใหญ่ 
    เป้าหมาย 
    (1) ทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบายที่ก าหนด (งบประมาณการด าเนินโครงการมากกว่า 500 ล้านบาท หรือเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง ในวงกว้าง) จะต้องประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตของ 
โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งน าเสนอมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมยื่นต่อหน่วยงานที่ทาหน้าที่ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
     (2) หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล เช่น กรมบัญชีกลาง (การจัดซื้อจัดจ้าง)
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภายนอก) และผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน (หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ) วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความ 
เสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี 2565 
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     (3) หน่วยงานภาครัฐที่มีโครงการตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิง
นโยบายในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ให้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ในขั้นตอนการด าเนินโครงการ จ านวน 1 ฉบับ 
      
 2.2.3 แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 
     การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่
จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้าง
ความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีการก าหนด   
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่  
“สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่
ระดับโครงสร้างนโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมี
โอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วย 
เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และค านึงถึงความ 
ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 
   เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนดเป้าหมายหลักจ านวน 
5 ประการ ประกอบด้วย 
    1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่
มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและ
นวัตกรรม 
   2) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เตรียมพร้อมก าลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอ้ือต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกัน
และความคุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 
   3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ าทั้งในเชิงรายได้ความมั่งคั่ง 
และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสใน
การเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและ เท่าเทียม 
   4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภคให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษ 
ส าคัญด้วยวิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ า และลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 
  5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย   
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
กลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ
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ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
  2.2.3.1 หมุดหมำยกำรพัฒนำ 
    เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการ 
พัฒนา (Agenda) ที่เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการ
พัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนี่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดหมุดหมาย
การพัฒนาจ านวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ 
หรือต้องการจะ‘ขจัด’ เพ่ือสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  
“สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจากการประเมินโอกาสและความ
เสี่ยงของไทยในการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงระดับโลกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการพัฒนาในประเทศใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถ  
น าไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ท าให้    
หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ
แบ่งออกได้เป็น 4 มิติดังนี้ 
    1. มิติภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย 
   หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
   หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
   หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ
ของภูมิภาค 
     หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก 
     2. มิติโอกำสและควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจและสังคม 
    หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได ้
    หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
   หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคมท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
    3. มิติควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
   หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    4. มิติปัจจัยผลักดันกำรพลิกโฉมประเทศ 
    หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
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    หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ น าแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ดังนี้ 
    หมุดหมำยที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
    เป้ำหมำย 
     เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
    เป้าหมายที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ 
ความมั่นคงอาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร 
      เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วน
เศรษฐกิจของห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
    กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
    กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการ
ยกระดับกระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
     กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
     กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมี
มูลค่าเพ่ิมสูงจากแบบอย่างความส าเร็จในประเทศ 
     กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการ
เก็บเก่ียวเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร 
    กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้ง
ผลักดันให้มีการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 11 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
    กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ 
กลุ่มเกษตรกร และนักวิชาการในพ้ืนที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอด   
ห่วงโซ่อุปทาน   
   หมุดหมำยที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทาง
สังคม 
    เป้ำหมำย 
    เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
    เป้าหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
    กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้น
ความยากจนอย่างยั่งยืน 
    กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น 
   กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย 
   กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ 
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   กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลเพ่ือลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความ
คุ้มครองทางสังคม 
    หมุดหมำยที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ
พัฒนาแห่งอนาคต 
     เป้ำหมำย 
   เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย 
   เป้าหมายที่ 2 ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการ
ผลิตเป้าหมาย และสามารถสร้างงานอนาคต 
    เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
     กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิต 
   กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง 
     กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   หมุดหมำยที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
    เป้ำหมำย 
   เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้ 
     เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว 
    กลยุทธ์กำรพัฒนำ 
   กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และ
ประหยัด 
   กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
เชื่อมโยง เปิดกว้างและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
    กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
    กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
บุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็นในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐ
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ 
 
2.3 แผนระดับที่ 3 แผนที่เกี่ยวข้อง  
      1. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  2. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
  3. (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ  
5 ปี(พ.ศ. 2566 – 2570) 
  4. การประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) 
 
 1. นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   1) สร้างบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม  
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  2) เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประชาชน วางรากฐานและยกระดับระบบ
นิเวศงานวิจัย  
   3) น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
  4) บูรณาการทุกภาคส่วนใน อว. สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้นาขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 2. ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  เป้าหมาย 
  1. ด้านเศรษกิจ 
  2. ด้านสังคม  
  3. ด้านสิ่งแวดล้อม  
  4. ด้านการศึกษา 
  กลยุทธ์ 
  1. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และด าเนิน
โครงการตามพันธกิจและศักยภาพของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึง
ก าหนดเวลา (Timeline) ในการด าาเนินการทุกข้ันตอนอย่างเป็นรูปธรรม (ระยะสั้น ระยะกลาง และ 
ระยะยาว) ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย 
  2. บูรณาการความร่วมมือในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม) ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ 
  3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนา 
ท้องถิ่น 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
  เป้าหมาย 
  1. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะ เป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
  2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด / บ่มเพาะ 
ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย 
  3. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
  กลยุทธ์ 
  1.ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์หลักสูตรศึกษาศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ 
เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และสอดคล้องกับวามต้องการของประเทศ 
   2. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ 
  3. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ นักศึกษาศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่
มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย 
   4. จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ 1 – 3 โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
รวมถึงขั้นตอนและระยะเวลา (Timeline) ในการปฏิบัติงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือให้ 
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
   เป้าหมาย 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความม่ันคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการ 
องค์ความรู้ สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
  2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ และ
คุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
  3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
  กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ 
  3. พัฒนาห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต 
  4. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการท างานและเสริมสร้างทักษะและจิตส านึกใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
   5. ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษ
ที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ (1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง (2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง (3) มี
อาชีพมีงานท า และ (4) มีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย 
   6. จัดท าแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในลักษณะการ Reprofile อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงระยะเวลาและขั้นตอนการด าาเนินการ (Timeline) ใน
การปฏิบัติอย่างชัดเจน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
  เป้าหมาย 
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษา
เพ่ือท้องถิ่นท่ีสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
   2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัย 
ในก ากบัของรัฐ 
   กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีและคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ 
   2. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
   3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและต่างประเทศเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิผลตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   4. ปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณและบุคลากรให้ทันสมัย 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
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  3. (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรเชิงยุทธศำสตร์(Strategic Action Plan) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำท้องถิ่น 
   1. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม และ
พัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ สร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะส าหรับคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ โดย
สร้างโอกาสและช่องทางใหม่ๆ ทางธุรกิจและอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งเสริมหนุนการสร้าง Social 
Enterprise และ BCG Economy เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนโดยชุมชนสามารถจัดการตนเองได้
และมีดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
    1) รายได้ในชุมชนเป้าหมายเพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี 
   2) เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ 500 ราย หรือการจ้างงานใหม่ 15,000 ราย 
   3) เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จ านวน 38 รายการ 
   4) ครัวเรือนที่ได้รับการยกระดับให้พ้นเส้นความยากจน 2 จ านวน 76,000 ครัวเรือน 
   5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มี big data platform ที่รวบรวมข้อมูลผลงาน นวัตกรรม
ชุมชน ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และนวัตกรชุมชน 
   2. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มเปราะบาง 
และโรงเรียนในโครงการพระราชด าริ รวมทั้งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ 
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มที่มีคะแนนทดสอบน้อยที่สุด
ร้อยละ 20 ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ิมข้ึน 
    2) มีหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้น เพ่ือสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้
พิการ ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
    3) การพัฒนาให้ครูประจ าการทั่วไป 4 มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร้อยละ 10 ของครูในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    4) มีเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเส้นทางอาชีพและวิชาการโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    5) อัตราการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครู 
   1. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) พัฒนาครูประจ าการที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีศักยภาพและความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ และยกระดับกระบวนการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏในด้านคุณภาพ  
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) ร้อยละ 100 ของครูประจ าการในพ้ืนที่บริการที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับ
การยกระดับสมรรถนะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู เพ่ือตอบโจทย์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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    2) ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏมีหลักสูตรผลิตบัณฑิตครูที่น าไปสู่การสร้างสมรรถนะตาม 17 
สมรรถนะที่ส่วนกลางก าหนด และเพ่ิมเติมสมรรถนะที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง 
    3) ร้อยละ 80 ของผู้สอนคณะครุศาสตร์มีประสบการณ์ในการสอนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า 60 
ชั่วโมง/ปี และได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง/ปี 
   2. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) เพ่ิมทางเลือกให้บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอาชีพที่ 2 รองรับ ซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะทางที่
สอดคล้องกับวิชาเอกที่ศึกษา โดยอาจใช้กลไก sandbox เป็นเครื่องมือและด าเนินการร่วมกับประชาคม
วิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) แต่ละวิชาเอกมีทางเลือกอาชีพให้นักศึกษา อย่างน้อย 1 อาชีพ โดยมีการเพ่ิมฐานสมรรถนะ
ส าหรับอาชีพนั้นอย่างเพียงพอ 
  3. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒนา (ในกรณีที่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏไม่มีโรงเรียนสาธิต) ให้เป็นต้นแบบของโรงเรียนในพ้ืนที่ในด้านการจัดการเรียนการสอน  ฐาน
สมรรถนะและสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีนวัตกรรมทางการศึกษาที่เน้น learning outcome 
ของผู้เรียน และมีการวัดผลกระทบ (impact) การประเมินวัดผลผู้เรียนในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอย่างน้อย 76 ชิ้น/ปี 
   2) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒนา (ในกรณีที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มีโรงเรียนสาธิต) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่ได้รับการ
ยอมรับจากผลลัพธ์ผู้เรียน 
    3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือโรงเรียนร่วมพัฒนา (ในกรณีที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏไม่มีโรงเรียนสาธิต) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
4 ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
   1. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน (social lab-based)  
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทุกคนผ่านการเพ่ิม soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
มีทักษะวิศวกรสังคม  
   2) จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนรู้โดยมีชุมชนเป็นฐาน เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10ต่อปี 
   3) ร้อยละ 80 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
   4) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่มีหนี้ครัวเรือนและต้องการมีรายได้ระหว่างเรียนได้รับการดูแล
และจัดหาช่องทางการมีรายได้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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    5) นวัตกรรมเพ่ือสังคม/นวัตกรรมชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการรับรองการน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 190 ผลงาน/ปี (5 ผลงาน/ 
ปี/มหาวิทยาลัย) 
   2. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ 
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) จ านวนนักศึกษาร้อยละ 30 ผ่านหลักสูตร CWIE โดยผลักดันให้เกิดการจ้างงาน ของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมการศึกษาในรูปแบบ CWIE ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 25 
      2) สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 10 
ผลงาน/มหาวิทยาลัย/ปี 
   3. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) มุ่งน าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
และมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) มหาวิทยาลัยราชภัฏติดอันดับ SDGs Ranking ใน 50 อันดับแรกของโลกในเป้าหมาย SDGs 
ที่ 1 และ 4  
     2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ ง มี international research & project collaboration โดย
มีสัดส่วน participated student ครอบคลุมทั้ง online/ onsite และกิจกรรมนานาชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของนักศึกษาทั้งหมด และมีสัดส่วน faculty exchange ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของบุคลากรทั้งหมด 
    3) ผลักดันวารสาร Sustainable Community Development journal (SCD journal) ให้เข้า
สู่ฐาน Scopus  
   4. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (upskill/reskill/new skill) ของศิษย์เก่าและประชากรในพ้ืนที่
ที่เก่ียวข้องกับคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) พัฒนาคนทุกช่วงวัย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ประชากรในพ้ืนที่ กลุ่มเปราะบาง และศิษย์เก่า 
(alumni) เข้าร่วมแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่น้อยกว่า 60,000 คน 
    2) เชื่อมโยงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิต และระบบเทียบโอนหน่วยกิต (credit bank) ทุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่สามารถเชื่อมโยงข้ามมหาวิทยาลัยและข้ามสาขาวิชาในกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 
38 แห่ง 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
   1. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) ปรับเปลี่ยนองค์กรเพ่ือไปสู่ digital organization ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง มี big data platform เพ่ือใช้สนับสนุนระบบบริหารจัดการ 
การตัดสินใจ และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการยกระดับชุมชนท้องถิ่น 
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    2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบส่วนกลาง (big data 
platform) 
    3) หน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนาและขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์จาก big data ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพ่ือยกระดับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ หรือ
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัย ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 
   2. เป้าประสงค์ (Objective) 
   1) สร้าง platform การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทั้งบุคลากร ครุภัณฑ์ นวัตกรรม ผลงานและการ
วิจัยร่วมกันระหว่าง 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก 
    ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
    1) มี platform กลางส าหรับแลกเปลี่ยนและเข้าถึง resources ร่วมกัน 
   2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วม platform การแลกเปลี่ยน resources ร่วมกัน 
    3) เกิดการบูรณาโครงการร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี/จังหวัด 
   3. เป้าประสงค์ (Objective) 
   บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีสมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางานและมีทักษะรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
   ผลลัพธ์ส าคัญ (Key Result) 
   1) ร้อยละ 80 ของ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการ reskill/upskill/new skill มี
สมรรถนะสูง สอดคล้องตามสาขางาน และมีทักษะรองรับความเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้กับผู้เรียน 
    2) อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นอย่างน้อย   
ร้อยละ 5 ต่อปี โดยในจ านวนนี้มีผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม  
ร้อยละ 10 
     3) เพ่ิมจ านวนศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อย่างน้อย 1 เท่า ของปีฐาน (ปี 2565) 
  4. กำรประเมินกำรก ำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) 
   การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่
มีรายได้สูง ซึ่งโมเดลนี้จะส าเร็จได้ต้องใช้แนวทางสานพลัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ประชาชน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน อุดมศึกษามีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาก าลังคนที่มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงในสายวิชาการระดับมันสมอง 
(Brainpower) และวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Manpower) ซึ่งในปัจจุบันพบว่า ก าลังคน ระดับสูงที่มีคุณสมบัติ 
ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการของประเทศ ยังมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรม
อนาคต รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการสร้างนวัตกรรมสินค้า
และบริการจ านวนมาก อันจะนาไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยั่งยืน  
  แนวคิดกำรปฏิรูประบบอุดมศึกษำ  
  แนวคิดการปฎิรูประบบอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางใหม่ที่ต้องการจะเก่ียวข้องใน 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 
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   4.1 Re-Orientation 
   การก าหนดทิศทางของระบบอุดมศึกษาใหม่ ปรับทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบ สถานะ
กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งความชอบธรรมในการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือรองรับบริบทของโลกและ
ของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   4.2 Re-Profiling 
   การปรับยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา การประเมินตนเอง กระบวนการพัฒนาตนเองตาม
ยุทธศาสตร์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถน าเอาจุดเด่นและศักยภาพความเข้มแข็งใน 4 พันธกิจหลักมา
ใช้ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างยั่งยืน 
   4.3 Re-Structure 
   การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตกาลังคน การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงสร้าง
บุคลากรและการบริหารงานบุคคล โครงสร้างต้นทุน รายได้ ค่าใช้จ่ายในระบบอุดมศึกษา โครงสร้างการ
ท างานร่วมกันของภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน กับสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็น Service 
Provider ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตอบสนองภาคผู้ผลิตในฐานะผู้ใช้ผลผลิตที่เกิดจากสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพท้ังในเชิงนโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา 
   4.4 Re-Organization 
    การจัดองค์กรเพ่ือการบริหารระบบอุดมศึกษาใหม่ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐที่มีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแล ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน การจัดสรรทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ การประเมินผล
อุดมศึกษาการสร้างความเป็นอิสระในการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ศักยภาพอุดมศึกษาใหม่ เป็นกลไกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและ
ศักยภาพบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 

   กำรก ำหนดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำ 
  การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตาม มาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2562 ก าหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้ โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ศักยภาพ และผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม 
สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณกับการจัดกลุ่มดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง 
  ตามกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 หมวด 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของส่วนงาน
ภายในสถาบันโดยกาหนดให้มีการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
   (1) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 
  (2) กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
  (3) กลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน 
  (4) กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา 
  (5) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจาเพาะ 
  (6) กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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   1. พัฒนำกำรวิจัยระดับ แนวหน้ำของโลก (Global and Frontier Research)  
   เป้าหมาย 
   (1) เน้นการวิจัยขั้นสูงและการผลิตนักวิจัย เป็นผู้น าทางความรู้ของประเทศ ในระดับปริญญา
เอกหรือหลังปริญญาเอกท่ีมีวิทยานิพนธ์ หรือผลงานวิจัยระดับนานาชาติในหลายกลุ่มสาขาวิชา 
   (2) มุ่งค้นคว้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่เพ่ือขยายพรมแดนของความรู้และ
สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีลุ่มลึกในสาขาวิชาต่าง ๆ 
   (3) สร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลงานวิจัยและองค์ความรู้ขั้นสูง 
  2. พัฒนำเทคโนโลยีและส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม (Technology Development and  
Innovation) 
  เป้าหมาย 
   (1) สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถน า
องค์ความรู้ไปประยุกต์เพ่ือสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
    (2) สร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณประโยชน์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอด
ห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ 
   (3) ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   (4) เน้นการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริงเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการ
ท างาน 
  3. พัฒนำชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น (Area-based and Community Engagement) 
   เป้าหมาย 
   (1) เน้นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการสร้างศักยภาพให้สถานศึกษา องค์กรในชุมชนและ
ประชาชนมีความเข้มแข็งในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 
   (2) ผลิตบัณฑิตและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพ้ืนที่ให้มีจิตส านึกและความรู้
ความสามารถเพ่ือเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นท่ี 
   (3) ด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน 
   (4)  สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า 
    (5) ส่งเสริมการสืบทอดและพัฒนาความรู้จากผู้มีภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น 
   4. ผลิตและพัฒนำบุคลำกรวิชำชีพและสำขำจ ำเพำะ (Development of Professionals 
and Specialists) 
   เป้าหมาย 
  เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ และทัศนคติที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญแผนปฏิบัตริำชกำร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
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ส่วนที่ 3 
สำระส ำคัญแผนปฏิบัตริำชกำร ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
3.1 ภำพรวม 
   3.1.1 ปรัชญำ 

   “ศูนย์กลางการเรียนรู้ บริการด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Smart University”   

   3.1.2 ปณิธำน  
    “เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  

  3.1.3 วิสัยทัศน์ 
             “บริการนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

  3.1.4 พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย สู่การเป็น Smart University 
  2. ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้
องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก     
ธรรมาภิบาล   

  3.1.5 ค่ำนิยมองค์กร (Values) 
 1. การสร้างความประทับใจการบริการ 
 2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  และรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 

  4. การท างานเป็นทีม และเป็นเครือข่าย การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 5. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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3.2  แผนปฏิบตัิรำชกำร 
    3.2.1 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1 กำรส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และนวัตกรรม
ดิจิทัล เพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย  
    1) เป้ำหมำย   

  1. เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  และบริการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 2) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(คะแนนเต็ม 5) 

คะแนน 3.51 3.75 3.95 4.10 4.20 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
(ตชว. 4.9) 
2. เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(ระดับส านัก)  
ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.8 

2. จ านวนระบบสารสนเทศท่ี
ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนา 

ระบบ 2 2 2 2 2 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
(ตชว. 4.4, 4.7) 

 3) แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน 
  1. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 2. สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล  เพ่ือสนับสนุนการให้บริการ 
 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล  ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การบริการ 
 4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการ

ปฏิบัติงาน 
 

 4) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
          1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ 
  2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และพัฒนาหอสมุดกลาง 
   3. โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
  4. โครงการเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย FireWall  
  5. โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย  
  6. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน Smart Classroom 
  7. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานต่อองค์กร 

รวมทั้งสิ้น  7 โครงการ 
 

  5) ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 1  
  1. งานหอสมุดกลาง  
  2. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 



   

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน้า 42 

  3.2.2 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรม เพื่อกำรบริกำร 
 

  1) เป้ำหมำย 
  1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมดิจิทัล 

  2) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย  
หมำยเหตุ 

 2566 2567 2568 2569 2570 

1. มีระบบการให้บริการด้วย
นวัตกรรมดิจิทัล ทีไ่ด้รับการ
บ ารุงรักษา 
 

ระบบ 2 2 2 2 2 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
(ตชว. 4.4) 

2. จ านวนนวัตกรรมที่พัฒนา
หรือปรับปรุงผลงาน โดย
บุคลากรของหน่วยงาน 
 

นวัตกรรม 
(เรื่อง) 

2 2 2 2 2 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
(ตชว. 4.4, 4.7) 

 
 3) แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน 
  1. พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมดิจิทัล 
 

1.  

  4) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการบ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLip 
  2. โครงการบ ารุงรักษาห้องสมุดอัจฉริยะ (RFID)  
 3. โครงการเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย FireWall  
  4. โครงการเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
  5. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 6. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

 

   รวมทั้งสิ้น  6 โครงการ 
 

   5) ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 2 
  1. งานหอสมุดกลาง    
 2. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. งานบริหารและธุรการ 
  4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย      
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  3.2.3 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3  กำรส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำร สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

  1) เป้ำหมำย 
  1. มีการเผยแพร่และบริการวิชาการ เพ่ือสืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

  2) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการ 
 

โครงกา
ร/

กิจกรรม 

2 2 2 2 2 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  
(ตชว. 1.8) 

2.ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ  (คะแนนเต็ม 
5) 
 

คะแนน 

3.51 3.75 3.95 4.10 4.20 
1.ยุทธศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  
(ตชว. 1.8) 

 
  3) แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน 
  1. ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการวิชาการ เพื่อสืบสานโครงการตามศาสตร์พระราชา สู่การ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 4) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
  1. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 
  5) ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 3 
   1. งานบริหารและธุรการ 
 2. งานหอสมุดกลาง 
  3. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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  3.2.4 แผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

  1) เป้ำหมำย 
  1. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 

  2. มีการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิ่น 
  3. มีการพัฒนาบุคลากรของส านักอย่างต่อเนื่อง 
  4. มีการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
 

  2) ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. ระดับคะแนนการ
บริหารงานของผู้บริหารตาม
หลักธรรมาภิบาล 

คะแนน 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 1. เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(ระดับส านัก)  
ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.4  

2.ระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

คะแนน 3.51 3.75 3.95 4.10 4.20 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
(ตชว. 4.7) 

3.ระดับความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบสารสนเทศ (คะแนน
เต็ม 5) 

คะแนน 3.51 3.75 3.95 4.10 4.20 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
(ตชว. 4.7) 

4. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

ร้อยละ 80 83 85 87 90 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
(ตชว. 4.7) 

5.ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมประเพณีศลิปวัฒนธรรม
ทั้งภายในและภายนอกส านัก  

ร้อยละ 80 83 85 87 90 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
(ตชว. 4.7) 

6. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รบัการพัฒนา 
เพิ่มพูนความรู้และทักษะใน
วิชาชีพท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศตามเป้าหมายที่
ก าหนด (ยกเว้นพนักงาน
อาคารและพนักงานสถานที่) 
(15 ช่ัวโมง/คน) 

ร้อยละ 80 83 85 87 90 1. เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(ระดับส านัก)  
ตัวบ่งช้ี สวบ.ท่ี 1.9 

7. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รบัการฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศตาม
เป้าหมายที่ก าหนด (ยกเว้น

ร้อยละ 80 83 85 87 90 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
(ตชว. 4.7) 
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ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

ค่ำเป้ำหมำย  
หมำยเหตุ 

2566 2567 2568 2569 2570 
พนักงานอาคารและพนักงาน
สถานท่ี) 

8. จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงกา
ร /

กิจกรรม 

2 2 2 3 3 1.ยุทธศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
(ตชว. 4.7) 

 

 3) แนวทำงกำรพัฒนำ/มำตรกำร/แผนงำน 
  1. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล 
  2. สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการให้บริการ และมีต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

   4) แผนงำน/โครงกำรส ำคัญ 
   2. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
   3. โครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
(PMIS DR-Site) 
 4. โครงการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
(PMIS) 
 
  5. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ 
  6. โครงการจัดหาวัสดุเพื่อสนับสนุนด้านงานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 8. โครงการจัดหาระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ 
 9. โครงการชุดครุภัณฑ์ห้องประชุมทางไกลแบบ Hybrid ประจ าคณะ และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 10. โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นและฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการบริการ
ประชาชนและก้าวสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล” 
  11. โครงการค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 12. โครงการบริหารส านักงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 13. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 14. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้และพัฒนาหอสมุดกลาง 

  รวมทั้งสิ้น  14  โครงการ 
   5) ผู้รับผิดชอบขับเคลื่อนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่องที่ 4 
   1. งานบริหารและธุรการ 
  2. งานหอสมุดกลาง 
   3. งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
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3.3  ประมำณกำรวงเงินงบประมำณ (พ.ศ. 2566-2570) 
 

  3.3.1 ประมำณกำรวงเงินงบประมำณทั้งหมด  
 

แหล่งเงิน 

เงินงบประมำณ
แผ่นดิน 

เงินรำยได้ของ
หน่วยงำน 

เงินกู้ อ่ืน ๆ 
ในประเทศ ต่ำงประเทศ 

3,075,700 4,771,496 - - - 

 
 3.3.2  ประมำณกำรวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
        1) ประมำณกำรวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่อง กำรส่งเสริมและสนับสนุน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้และนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย   

งบประมำณ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมำณแผ่นดิน       

เงินรำยได้ของส ำนัก       

อื่น ๆ       

 

       2) ประมำณกำรวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่อง กำรส่งเสริมและพัฒนำ
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อกำรบริกำร 
 

งบประมำณ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมำณแผ่นดิน       

เงินรำยได้ของส ำนัก       

อื่น ๆ       

 
       3) ประมำณกำรวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่อง กำรส่งเสริมกำรบริกำร
วิชำกำร สืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

งบประมำณ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมำณแผ่นดิน       

เงินรำยได้ของส ำนัก       

อื่น ๆ       
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       4) ประมำณกำรวงเงินงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรื่อง กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

งบประมำณ 2566 2567 2568 2569 2570 วงเงินรวม 

เงินงบประมำณแผ่นดิน       

เงินรำยได้ของส ำนัก       

อื่น ๆ       
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ภำคผนวก 
     1. การวิเคราะห์สภาพ (SWOT) ของส านัก 
   2. การวิเคราะห์ (TOWS Matrix) ของส านัก 
    3. ตารางการเชื่อมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับส านักวิทยบริการฯ 
   4. ตารางการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการส านักวิทยบริการฯกับมหาวิทยาลัย 
   5. ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของส านัก กับยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ 
   6. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของส านัก 
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1. กำรวิเครำะห์ (SWOT) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกส ำนัก 
 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 
ล ำดับที่ จุดแข็ง (strengths) คะแนน 

1 S1 มีพ้ืนที่ให้บริการหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น ห้องสอน
ออนไลน์ ลานกิจกรรม ห้องศึกษาค้นคว้ากลุ่มและรายบุคคล ห้องมินิเธียเตอร์  
ห้องคีตศิลป์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องบันทึกการเรียนการสอน ที่
พร้อมในการให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น 

26 

2 S2. มีบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษา
ค้นคว้า เช่น ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
บริการอินเทอร์เน็ต บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา 

24 

3 S3 มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการ
บริหารจัดการงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

14 

4 S4.ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ วิสัยทัศน์ ในการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

4 

5 S5 เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ฝึกงาน และให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น 2 
6 S6 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและด าเนินการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามพระราชด าริ อย่างต่อเนื่อง 
1 

 รวมคะแนน 71 
 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยใน 
ล ำดับที่ จุดอ่อน (Weaknesses) คะแนน 

1 W1 ส านักได้รับการจัดสรรงบประมาณค่อนข้างจ ากัดส่วนใหญ่ใช้ในการ
ด าเนินงาน 

11 

2 W2 งบประมาณในการด าเนินงานบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีค่อนข้างจ ากัด 

9 

3 W3 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารของการบริการ สู่หน่วยงาน
ภายนอกยังไม่ทั่วถึง 

7 

4 W4 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มเสื่อมคุณภาพท าให้เกิดข้อบกพร่องใน
การให้บริการและการปฏิบัติงาน 

6 

5 W5 อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์ ยังมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการในการให้บริการ 

6 

6 W6 ไม่มีกิจกรรมการจัดหารายได้ของหน่วยงาน 5 
 รวมคะแนน 44 
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ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 
ล ำดับที่ โอกำส (Opportunities) คะแนน 

1 O1 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทางด้านการศึกษา การให้บริการ การค้นคว้า และวิจัย  

14 

2 O2 มหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนการด าเนินงานต่อเนื่อง ทุกปี โดยถือเป็น
นโยบายหลักของมหาวิทยาลัย ที่จะท าให้ส านักวิทยบริการฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

8 

3 O3. มหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารระดับสูงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอย่างเต็ม
รูปแบบ 

6 

4 O4. รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินโครงการเน็ต
ประชารัฐ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

5 

5  O5 กระทรวงมีนโยบายสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้พัฒนาสู่ชุมชน 

3 

6 หน่วยงานภายนอก เข้ามาใช้บริการของส านัก ก่อให้เกิดรายได้  1 
 รวมคะแนน 37 

 
 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก 
ล ำดับที่ อุปสรรคหรือภำวะคุกคำม (Threats) คะแนน 

1 T1. การเกิดโรคระบาด(ไวรัสโคโรนา 2019) หรือภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อการ
สนับสนุนและการด าเนินงานทางด้านงบประมาณ 

10 

2 T2. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
เทคโนโลยี สารสนเทศสูง 

7 

3 T3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความต้องการใช้
ทรัพยากรในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 

6 

4 T4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 6 
5 T5. การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล และสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง มีผลกระทบ

ต่อการสนับสนุนทางด้านงบประมาณ 
3 

6 T6. ภัยคุกคามและปัญหาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
 รวมคะแนน 34 
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(3,27)  

0 

S 
จุดแข็ง 

T 
อุปสรรค 

2. กำรวิเครำะห์ (TOWS Matrix) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

 
 

 
   

 

 

 

 

  
  จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตกอยู่ในต าแหน่ง  
แนวทางการพัฒนา เชิงรุก (SO Strategy)  หมายถึง ส านักมีจุดแข็งมีข้อได้เปรียบผสมกับโอกาสที่ดีเพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา เชิงรุกส าหรับหน่วยงาน หรือเป็นแนวทางการพัฒนาที่เกิดจากการจับคู่
ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกคือ
โอกาส (Opportunity)   
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กรำฟแสดงศักยภำพของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 

O 
โอกำส 

WO = แนวทำงกำรพัฒนำปรับตัว/พลิกฟ้ืน SO = แนวทำงกำรพัฒนำเชิงรุก 

WT = แนวทำงกำรพัฒนำซ่อนตัว/     
          ประคองตัว 

ST = แนวทำงกำรพัฒนำกระจำย/ 
       แตกตัว 

W 
จุดอ่อน 

S = +71 W= -44 

O = +37 

T= -34 
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3) ตำรำงกำรเชื่อมโยงพันธกิจของมหำวิทยำลัย กับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

กำรเชื่อมโยงพันธกิจของมหำวิทยำลัย กับพันธกิจของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

พันธกิจของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

พันธกิจของส ำนักวิทยบริกำร ฯ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 
1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์
ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และให้บริการวิชาการ 
 

2. ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 

5. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 
3. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
และเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย สู่การเป็น Smart University 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

4. บริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 6. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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4) กำรเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิทยบริกำรฯกับแผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์ 
 
กำรเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ กับแผนปฏิบัติรำชกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์  

 

 

 แผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 
 

แผนปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบูรณ์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)  

1. การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการ
เรียนรู้ และนวัตกรรมดิจิทัล  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  

3. การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและ
บัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ 
 

2. การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการ
บริการ 
 

2. การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่  
 
5. การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการ
ท่องเที่ยว 
 

3. การส่งเสริมบริการวิชาการ สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

1. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ 

4. การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
6. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย
หลักธรรมาภิบาล 
 

 
หมำยเหตุ  สาเหตุการปรับลดสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านักเมื่อเปรียบเทียบกับสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย  พบว่า  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านัก เรื่องที่ 1 สอดคล้องกับ 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เรื่องท่ี 3  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านัก เรื่องที่ 
2 สอดคล้องกับ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เรื่องที่ 2, 5  สาระส าคัญของแผนปฏิบัติ
ราชการส านัก เรื่องที่ 3 สอดคล้องกับ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เรื่องที่ 1 และ 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการส านัก เรื่องที่ 4  ส านักมีความเห็นว่า ควรอยู่ในเรื่องเดียวกันสอดคล้อง
กับ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย เรื่องท่ี 4 และ 6   
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ยุทธศาสตร์ชาติ  
ระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

ราชการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนเม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ  

23 ประเด็น 

ประเด็น 11 
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็น 20 
การบริการประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 
ประเด็น 12 

การพัฒนาการเรียนรู้ 

แผนปฏิรูปประเทศ 

13 ด้าน 
ด้านท่ี 12 

ด้านการศึกษา 

ด้านท่ี 12 
ด้านการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

(2566-2570) 

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ 9 
ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 

หมุดหมายที่ 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

และตอบโจทย์ประชาชน 

นโยบายกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560 - 2579) 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 -2570) 
ของมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏเพชรบูรณ์ 

1.สร้างบุคลากรและพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรม  2. เผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่ประชาชน วางรากฐานและยกระดับระบบนิเวศงานวิจัย  3. น าองค์ความรู้ ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์   4. บูรณาการทุกภาคส่วนใน อว.สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นผู้น าขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศสร้างความเปลี่ยนแปลงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนา 
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับ 

   คุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การผลิตและ 

        พัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566- 2570) 

ของส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนปฏิบัติฯเร่ืองท่ี 1 การพัฒนาชุมชนท้องถ่ินสู่ความเป็นเลิศ 

แผนปฏิบัติฯเร่ืองท่ี 4 สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล 

แผนปฏิบัติฯเร่ืองท่ี 6 การพัฒนาการ
บริหารจัดการองค์กรด้วย 

หลักธรรมาภิบาล 

เรื่องที่  5 การพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรและการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น 

แผนปฏิบัติฯเรื่องที่  2 การวิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาพื้นที่ 

แผนปฏิบัติฯเร่ืองท่ี  3 การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

เรื่องที่  1 การส่งเสริมและสนับสนุนทรพัยากร
การเรียนรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมดจิิทลั 

เพื่อพฒันาคุณภาพบัณฑิต และรองรบัพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

เร่ืองท่ี 2 การ
ส่งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทัล 
เพื่อการบริการ 

เร่ืองท่ี 3 การส่งเสริมการให้บริการ สืบ
สานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้

ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เร่ืองท่ี  4 การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

5) ควำมเชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กับยุทธศำสตร์อ่ืน ๆ 



   

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หน้า 55 

6) แผนที่ยุทธศำสตร์(strategy Map) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

บริกำรนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 
ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรม

ดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
สู่การเป็น Smart University 

 

ให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชนและสังคม 

 

ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตาม

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

บริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

มิติดำ้น
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 

มิติดำ้น 
คุณภำพ 

 
 
 
 
 

มิติดำ้น
ประสิทธภิำพ
ของกำรปฏิบตัิ

รำชกำร 

 
 
  

 
 

มิติดำ้นกำร
พัฒนำสถำบัน 

 
 
 
 

 

แผนปฏิบตัิรำชกำร 
การส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และเทคโนโลยี

นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และรองรับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการ
บริการ 

 

การส่งเสริมการให้บริการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตาม

ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล 

เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และบริการเทคโนโลยี
นวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ
เรียนการสอน และการปฏิบัติงาน 

บริหารงานด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 

ให้บริการวิชาการและสืบสานโครงการตามศาสตร์
พระราชา  

เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล

ให้ครอบคลุมพ้ืนที่บริการ 

มีการเผยแพร่และให้บริการวิชาการ เพื่อสืบสาน
โครงการตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถ่ิน 

พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและวัตกรรมดิจิทัล 

ระบบบริหารจัดการที่ดี บัณฑิตมีคุณภาพ 

ส่งเสริม เผยแพร่ และบริการวิชาการ เพื่อสืบสาน
โครงการตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาท้องถ่ิน 

พัฒนาบุคลากรของส านัก
อย่างต่อเนื่อง 

บริการมีคุณภาพด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 

จัดและเข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรม

กับชุมชนและท้องถ่ิน 

จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ

ให้บริการ 

จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ 
เพื่อตอบสนองความ

ต้องการชองผู้รับบริการ 

พัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรม
ดิจิทัล 

สืบสานถ่ายทอดเทคโนโลยีตามโครงการ
พระราชด าริ  

ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้

ทักษะด้านการให้บริการ 
และมีค าแหน่งสูงข้ึน 

อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ตระหนักด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยหลัก     

ธรรมาภิบาล  

สืบสานประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ

ชุมชนและท้องถ่ิน  


