มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)

คำนำ
สถาบั น อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบั บ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ของ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อปรับปรุงสาระสาคัญและพัฒนากลไก การขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
เป็ นช่วงเวลาของการเดินหน้าการปฏิรูป ประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น แผนดังกล่าวจัดทาขึ้นจากการพิจารณาความสอดคล้องอย่างเป็นรู ปธรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนแม่ บทภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนพั ฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ และแผนยุ ทธศาสตร์มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) ศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาของไทยทีม่ ีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมพลวัต
ตามบริ บ ทโลก ล้ ว นเป็ น สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย และของสถาบั น
อยุธยาศึกษา รวมทั้งเสนอ กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง อันเป็นหลักการและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ในแผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ต่อไป
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ของ สถาบัน
อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ได้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการระดมความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผน
และคณะกรรมการประจ าสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
จากการดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สาหรับแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๖๕) ของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ มีกลยุทธ์ที่สาคัญ ๔ กลยุทธ์ คือ ๑.พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบัน
ทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน ๒.พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้เป็ น ศูน ย์กลางความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและ
มรดกโลก ๓.พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ๔.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
ท้ายนี้ สถาบั น อยุ ธยาศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา หวังเป็น อย่างยิ่งว่าแผนปฏิ บั ติ
ราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ฉบับนี้ จะเป็นกรอบและทิศทางที่จะถูกนาไป
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นาประโยชน์มาสู่สังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติสืบไป

สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ ๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลง
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันอยุธยาศึกษา
ส่วนที่ ๓ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐
๓.๑ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๓.๒ แผนระดับที่ ๒ แนวทางในการขับเคลื่อน
๓.๓ แผนระดับที่ ๓ แผนที่เกี่ยวข้อง

๑
๒

๔
๗
๑๘

ส่วนที่ ๔ สำระสำคัญแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
ของ สถำบันอยุธยำศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
๔.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการบริหารงาน กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
๒๔
๔.๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
๒๕
๔.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ ๒๙
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
ส่วนที่ ๕ กำรติดตำมและประเมินผล
๕.๑ กรอบแนวคิดและการติดตามผลการดาเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA
๕.๒ ความเชื่อมโยงการปฏิบัติกับการติดตามและประเมินผลด้วยวงจรคุณภาพ PDCA
๕.๓ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ
๕.๔ กรอบระยะเวลาติดตามผลการดาเนินงาน

๓๐
๓๒
๓๓
๓๕

ภำคผนวก
- วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ : วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐
- แผนภูมิความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น กับ แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิ บั ติร าชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบั บ ปรับ ปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ของ สถาบั น
อยุ ธ ยาศึก ษา มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา ฉบั บ นี้ ได้รับ การพั ฒ นาจากผลของการเปลี่ ยนแปลง
เชิ งยุ ทธศาสตร์ ที่ ส าคั ญ ๒ บริ บทของประเทศ บริบทแรก คื อ การเปลี่ ย นแปลงในเชิ งยุ ทธศาสตร์ ของประเทศ
อาทิ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนปฏิ รูปประเทศ ๑๑ ด้ าน ยุ ทธศาสตร์ ไทยแลนด์ ๔.๐
(Thailand 4.0) แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบาย
กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย
และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และบริบทที่สองคือ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซึ่งทั้ง ๒ บริบทถือเป็นบริบทสาคัญของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงต้องดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) และตามแนวทางการปฏิรูป
อุดมศึกษาของรัฐบาล เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ผลงาน
และนวัตกรรม รองรับ ความท้าทายในอนาคต ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะนาไปสู่
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี และแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง
ได้มีข้อสรุปร่วมกันในการกาหนดทิศทางการปรับบทบาทที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ของแต่ล ะมหาวิทยาลั ยโดยอิงบริ บ ทเชิงพื้นที่ เป็นหลักส าคัญ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ให้หน่วยงานภายใน ดาเนินภารกิจให้สอดคล้องกัน
จากแนวทางตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) และแผนปฏิบั ติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้แปลงจุดเน้นเป็นพันธกิจ และกลยุทธ์
เพือ่ นาไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ๔ กลยุทธ์ ประกอบด้วย
กลยุ ทธ์ที่ ๑ พัฒ นาสถาบั น อยุธยาศึกษา ให้ เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิช าการ
และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
กลยุ ท ธ์ที่ ๒ พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธ ยาศึ กษา ให้ เป็ น ศู น ย์ก ลางความร่ว มมื อ เพื่ อการอนุ รักษ์ แ ละ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังและมุ่งหมายที่จะพัฒนา
หน่วยงานให้สามารถแสดงผลการดาเนินงานที่สาเร็จตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา ๓ ปี ทั้งนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกันผลักดันการดาเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังต่อไป
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ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบั บ ปรั บ ปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
ของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ฉบั บ นี้ ได้ มี ก ารวิ เคราะห์ เชิ ง กลยุ ท ธ์
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ย วิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายใน ภายนอก โดยใช้ เครื่ อ งมื อ
SWOT Analysis ซึ่งยึดโยงการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนาบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา
ของประเทศ ตลอดจนสภาพการณ์สาคัญในมิติต่าง ๆ มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้
๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันอยุธยาศึกษา (SWOT Analysis)
๒.๑.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จุดแข็ง (Strengths : S)
S๑ สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างชัดเจนในการสนองตอบพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
S๒ สถาบันอยุธยาศึกษา มีนิทรรศการถาวรที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
S๓ สถาบันอยุธยาศึกษา มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ
S๔ อาคารสถาบั น อยุ ธ ยาศึกษา มี ความโดดเด่น ด้านรูป แบบที่ เป็ น เรือนไทยที่ มีความเป็ น
เอกลักษณ์และอยู่บนเส้นทางสัญจรหลักของเกาะเมืองอยุธยา
S๕ สถาบันอยุธยาศึกษา มีวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน (TCI ๒) ที่เป็นที่ยอมรับในทาง
วิชาการ
S๖ สถาบันอยุธยาศึกษา มีศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านอยุธยาศึกษาที่ให้บริการกับบุคลากร
ภายในและผู้สนใจภายนอก
จุดอ่อน (Weaknesses :W)
W๑ สถาบันอยุธยาศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถดาเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
W๒ การดาเนิ น งานของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ผ่านมา ยังให้ ความสาคัญ กับการบูรณาการ
การเรียนการสอนน้อยเกินไป
W๓ การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ผ่านมา ยังให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา อาจารย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องน้อยเกินไป
W๔ สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความสาคัญกับงานวิจัยและสร้างเอกลักษณ์ในงานวิชาการของตน
น้อยเกินไป
W๕ สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความสาคัญกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกน้อยเกินไป
W๖ สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยเกินไป
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๒.๑.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม)
โอกาส (Opportunities : O)
O๑ มีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนงานวิชาการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา
O๒ อยู่ในพื้น ที่ที่เป็ นนครประวัติศาสตร์และเมืองมรดกโลก ซึ่งสนับสนุนให้ส ถาบันอยุธยา
ศึกษาสามารถจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีศักยภาพ
O๓ สถาบั นอยุธยาศึกษาตั้ งอยู่ในเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการจัดหารายได้
O๔ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีการก่อตั้งและดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ภัยคุกคาม (Threats : T)
T๑ สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการควบคุมจากกฎหมายผังเมืองในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทาให้การสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในการ
ควบคุมของกรมศิลปากร
T๒ สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของสถาบัน
T๓ ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนหนึ่งขาดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการจัดกิจกรรมของสถาบันที่อาจขาดความต่อเนื่อง
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ส่วนที่ ๓
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ของสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางการดาเนิ นงานของหน่วยงานได้
พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ดังต่อไปนี้

3.1 แผนระดั บที่ ๑ ยุท ธศาสตร์ชาติ (ความสอดคล้องกับ แผน ตามนั ยยะของมติค ณะรัฐมนตรี
เมื่อวัน๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
3.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
(๑.๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๑.๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒.๑.๑) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
(๒.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒.๒.๑) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
(๒.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๒.๓.๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
(๒.๓.๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่
(๒.๓.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
(๒.๓.๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(๒.๓.๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวาง
ตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
(๒.๓.๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(๒.๓.๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จกรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
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ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

3.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย
(๑.๑) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การลดความเลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒.๑.๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สาหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
(๒.๒) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
(๒.๒.๑) ส่ งเสริ มการปรับ พฤติ กรรมในระดับ ครัว เรือน ให้ มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
(๒.๒.๒) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
(๒.๒.๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
(๒.๒.๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
(๑.๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
(๑.๒) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลั ก
ของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๒.๑.๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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(๒.๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๒.๒.๑) สงวนรั ก ษา อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
(๒.๓) พัฒนาความมั่นคง น้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๒.๓.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จกรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
(๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๑.๒) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
(๒.๑.๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
(๒.๑.๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
(๒.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๒.๒.๑) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
(๒.๓) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๒.๓.๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
(๒.๓.๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติติราชการให้ทันสมัย
(๒.๔) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๒.๔.๑) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
(๒.๔.๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ
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(๒.๕) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒.๕.๑) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(๒.๕.๒) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ

3.2 แผนระดับที่ ๒ แนวทางในการขับเคลื่อน
3.๒.๑ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก)
ประเด็นที่ ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑.๑) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา
และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา
(๑.๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
เป้าหมายของแผนย่อย
(๑.๑) วั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้ ว น รู้ จั ก คิ ด วิ เคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสานึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
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ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World
Economic Forum (WEF)
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑.๑) บริ ก ารของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและมี คุ ณ ภาพเป็ น ที่ ย อมรับ ของผู้ ใช้ บ ริก าร การบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่าง
แท้จริง
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค่านิ ยมในการท างานเพื่ อประชาชน ยึด หลั ก คุณ ธรรม จริยธรรม มี
จิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดกฎหมายลดลง
๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑ ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑.๑.๑. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๒.๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑.๑) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้ นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒ นาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่ งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ
๑.๒ พัฒนาการบริการแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
บริการเป้าหมายของประเทศ
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
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แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
๑.๒ พัฒ นาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ ประเทศไทยมี ขี ดความสามารถของเทคโนโลยี ฐานทั้ ง ๔ ด้ านทั ดเที ยมประเทศที่ ก้ าวหน้ า
ในเอเชีย
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ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ดิจิทัล
แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
๑.๒ พั ฒนาโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกด้ านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่
จาเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญ
๑.๓ พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรับกับความจาเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน
๑.๔ การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิ ต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ
๑.๕ การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่ งเน้นการกาหนด มาตรการหลักเกณฑ์ใน
การดาเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ จานวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

3.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(๑.๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๒.๑) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
(๒.๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
(๒.๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
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(๓) กิจกรรม
(๓.๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริห ารราชการแผ่นดิ นและการ
จัดทาบริการสาธารณะ เพื่อ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
(๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
(๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อ ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
(๔.๓) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(๑.๑) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๒.๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
(๒.๒) นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
(๒.๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) กิจกรรม
(๓.๑) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อ ให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
(๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
(๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อ ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(๑.๑) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๒.๑) จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
(๒.๒) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ
(๒.๓) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
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(๓) กิจกรรม
(๓.๑) ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการบริ ห ารงานบุ ค คลภาครั ฐ เพื่ อ จู ง ใจให้ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทางาน ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและ
ผลสั มฤทธิ์ของงาน ของแต่ล ะบุ คคล มีความซื่อ สั ตย์สุ จริต กล้ าตัดสิ นใจและกระท าในสิ่ งที่ถูกต้อง โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการและ การบริหารราชการแผ่น ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากร
ภาครัฐ จากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
(๔.๑) ระบบบุ ค ลากรภาครั ฐ มี ม าตรฐาน สามารถสรรหา ดึ ง ดู ด และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ก า ลั ง คน
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ใน การทางานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(๑.๑) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๒.๑) นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๓) กิจกรรม
(๓.๑) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิ ดเผย ตรวจสอบได้
และมีกลไกในการป้องกันการ ทุจริตทุกขั้นตอน
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
(๔.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่
เป็นธรรมจากผู้มีอานาจและ อิทธิพล

3.๒.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อ นจะด าเนิ น การตามภารกิจใด ส่ ว นราชการต้ องจัด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการไว้เป็ น การ
ล่วงหน้า
(๒) การกาหนดแผนปฏิบั ติราชการของส่ วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง ใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(๓) ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
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(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่ อ รั ฐ มนตรี ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการใดตามวรรคส องแล้ ว ให้ ส านั ก
งบประมาณดาเนินการจัดสรร งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรั บภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทา
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

3.๒.๔ นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้ า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาลจากค าแถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภา พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้าน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็น
พลังขับเคลื่อนการ พัฒ นาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กาหนด
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย
๒) นาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู นาไปสู่การมีครู
สมรรถนะสู ง เป็ น ครู ยุ คใหม่ ที่ ส ามารถออกแบบและจั ด ระบบการสร้ างความรู้ สร้ างวิ นั ย กระตุ้ น และสร้ าง
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักวิชาการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความ
ต้องการของประเทศใน อนาคตและเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและกากับการเรียนรู้ของตนเองได้
๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้
๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล้าและความยากจน
๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม
เชิงพื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม สาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
๑) มุ่ งเน้ น การวิจั ย และพั ฒ นานวัตกรรมเพื่ อน ามาใช้ให้ เกิดประโยชน์ ในเชิงธุรกิจ เพื่ อความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต
๒) กาหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
ภาคการศึกษา ชุมชน และ ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ
๓) สร้างสภาพแวดล้ อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒ นานวัตกรรมให้ เข้มแข็ง
รวมทั้งบูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมกับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
๑) ปฏิ รูป และบู ร ณาการระบบการเรีย นการสอนกั บ งานวิจั ยและพั ฒ นา ให้ เอื้ อ ต่อ การเพิ่ ม
ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก
๒) ส่งเสริมกระบวนการทางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรมให้ เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัย
มืออาชีพ และนวัตกรที่ ส ามารถสร้ างมู ล ค่ าเพิ่ ม และยกระดับ งานวิจั ย สู่ ก ารเพิ่ มศั กยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
๑) เพิ่มประสิ ทธิภ าพระบบบริห ารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุน ที่
คานึงถึงความจาเป็น และศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง
๒) จัด ให้ มีมาตรฐานขั้น ต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จาเป็น
๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต
๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
๑) ส่งเสริมให้ มีการน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย
๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต
๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา
๑) บู รณาการการด าเนิ นงานระหว่างหน่ วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพื่ อความเสมอภาคทาง
การศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา
๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษา
๓) จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่
๕) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ทางการศึ กษา โดยการปรั บ โครงสร้ างหนี้ ก องทุ น เงิน ให้ กู้ ยืม เพื่ อ การศึก ษา และทบทวนรูป แบบการให้ กู้ ยื ม
เพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
๑) กาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน
๒) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ
๓) การกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒ นา
ปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะด้ า นอาชี พ ของ ทุ ก ช่ ว งวั ย เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นสายอาชี พ ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
๑) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม
การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม
๒) ส่ ง เสริ ม กลไกสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ส ถาบั น ครอบครั ว ในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งเป็ น ระบบและ
มีประสิทธิภาพ
๓) ปรับสภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ เอื้อต่อการการมีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสาธารณะ รวมทั้ง ลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
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จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
และทักษะอาชีพของคน ทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน
เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะ
หลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสมารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการ
ดารงชีวิต

3.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๓.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๒ พั ฒ นาศั กยภาพคนให้ มี ทั ก ษะความรู้ และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
๑.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ
๙๐ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) แนวทางการพั ฒนาที่ ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้ าถึ งการศึ กษาที่ มี คุ ณภาพให้ แก่ เด็ กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
(๔.๒) แนวทางการพัฒ นาที่ ๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน และ
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ ทรัพยากรภายในชุมชม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริห ารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้สามารถ ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒ นาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัย พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
เพิ่มเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐
ตัวชี้วัด ๑.๔ จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๑ เร่งส่ งเสริมการลงทุ นวิจั ยและพั ฒ นาและผลั กดั น สู่ การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
(๓) สนับ สนุ นและส่งเสริ มการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี
ชัยนาท และกาญจนบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร

3.3 แผนระดับที่ ๓ แผนที่เกี่ยวข้อง
3.๓.๑ ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒ นาแหล่ง สินค้า บริการ การอานวยความสะดวกและการสร้างความสมดุลให้กับ
การท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละความสาเร็จของแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว
๒.ร้อยละความพึ งพอใจของนักท่องเที่ย วเป้าหมายต่อความปลอดภัยคุณ ภาพและมาตรฐาน
ในแหล่งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
๓. อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวรวม
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
๑. พัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวบนฐานของความสมดุลและยั่งยืน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพื้นที่เวลาและกลุ่มตลาด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด
ระดับ ความส าเร็ จ ในการพั ฒ นาศัก ยภาพของบุ ค ลากรและภาคี เครือ ข่ายด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
ตามแผนที่กาหนด
มาตรการและแนวทางปฏิบัติ
พั ฒ นาศัก ยภาพชุ มชน ผู้ ป ระกอบการและบุ ค ลากรด้านการท่ องเที่ ยวให้ มี ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

๓.๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
๑. เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์และ สืบทอด
วัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓. พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก
๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
๕. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
๒. เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
๓. เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. เพื่อเป็ น เครื่องมือในการส่ งเสริม ประสานและบูรณาการการดาเนินงาน ด้านศาสนา ศิล ปะ และ
วัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน
๕. เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และ สังคมโลก
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เป้าประสงค์
๑. วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างเป็นระบบ
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
๔. คนไทยมีความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย
๕. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีในระดับนานาชาติ
๖. การจั ดการความรู้ ด้ านศาสนา ศิ ลปะ และวั ฒ นธรรมมี คุ ณภาพและมาตรฐาน โดยประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้
๗. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
๘. กระทรวงวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูง

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ไปสู่มาตรฐานสากล
๒. เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๑. ฟื้ น ฟู แ ละดู แ ลรั ก ษาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วและการเพิ่ ม
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
ตามแนวทางความปกติใหม่
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม และ
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ ๑. เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพการผลิ ต และสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม ภาคเกษตรโดยใช้ น วัต กรรมและ
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
๒. เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
๓. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณ ฑ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์
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แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าสู่พื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม และยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตร
สู่มาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
๒. ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและขยายผลโครงการ
อันเนื่องจากพระราชดาริ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือใช้พลังงานทดแทน
๔. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ รวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้
๕. ยกระดับศักยภาพกาลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

๓.๔ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
(ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

๓.๕ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น สถาบั น ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ มี คุ ณ ภาพ มี
สมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศ

๓.๖ พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พันธกิจตามกฎหมาย
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุธ ยา มีภ าระหน้ าที่ ในการปฏิบั ติงานที่ กาหนดในพระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้
มาตรา ๗ ให้ มหาวิทยาลั ย เป็ น สถาบันอุ ดมศึกษาเพื่ อการพั ฒ นาท้ องถิ่นที่ เสริมสร้างพลั งปัญ ญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา ๘ ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามมาตรา ๗ ให้ ก าหนดภาระหน้ า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาความจริ งเพื่ อ มุ่ งสู่ ความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการ บนพื้ นฐานของภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
(๒) ผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้คู่คุณ ธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่ า ความส านึก และความภูมิ ใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
(๔) เรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ นาชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม
(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๘) ศึกษา วิจัย ส่ งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบั ติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจมหาวิทยาลัย
การบริการวิชาการ
๑. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้า นสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการ
มุ่งเน้น การสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการ
พัฒนาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่ งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
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การสอน
๑. ผลิ ตครู ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ที่ มีอัตลั กษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิ ศ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
๓. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
การวิจัย
๑. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก
๒. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
๓. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น
๔. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
การบริหารจัดการองค์กร
๑. พั ฒ นาการดาเนิ น งาน การบริห ารจัดการองค์กร เพื่ อสร้างความยืดหยุ่นและคล่ องตัวต่ อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล
๓. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University
๔. ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้าที่ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้นาพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ในการทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม มาเป็นพันธกิจหลักในการดาเนินงาน โดยยึดแนวทาง
การดาเนินงานดังนี้
๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่ งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
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ส่วนที่ ๔
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๔.๑ นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม
๔.๑.๑ นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา
๑. พัฒนาให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษา
๓. บูรณาการและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ
๔.๑.๒ ปรัชญา
อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสร้างสรรค์
๔.๑.๓ วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษาจะเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่มีหน้าที่ ศึกษา สืบสาน
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของอยุธยา สู่การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การอนุรักษ์ และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๔.๑.๔ พันธกิจ
๑. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๔. บริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๕ กลยุทธ์
๑. พัฒ นาสถาบัน อยุ ธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
๒. พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธ ยาศึ กษาให้ เป็ น ศู น ย์ก ลางความร่ว มมื อ เพื่ อ การอนุ รัก ษ์ และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาให้ เป็ น ศู น ย์ บู ร ณาการองค์ ค วามรู้ แ ละยกระดั บ ภู มิ ปั ญ ญา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
๔.๑.๖ เอกลักษณ์
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก
๔.๑.๗ วัฒนธรรมองค์กร
รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๔.๑.๘ ค่านิยม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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๔.๒ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
๔.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ของสถาบันอยุธยาศึกษา
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย
๑. เป็นสถาบันทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษาระดับประเทศ
๒. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อท้องถิ่น
๓. มีวารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ
แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ)
๑. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
๒. ให้บริการความรู้ด้านอยุธยาศึกษาและศิลปวัฒนธรรมรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. รักษาให้อยู่ในระดับ TCI ๒
ตัวชี้วัด
๑.๑ นาเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับชาติประจาปี
๑.๒ โครงการสัมมนาทางวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาประจาปี
๑.๓ มีฐานข้อมูลทางวิชาการแบบออนไลน์
๑.๔ มีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๑.๕ มีองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ฯ
๑.๖ มีการบูรณาการองค์ความรู้ฯกับการเรียนการสอน
๑.๗ วารสารอยู่ในระดับ TCI ๒

หน่วยนับ
งาน
ครั้ง
ฐาน
หลักสูตร
เรื่อง
๓ วิชา
วารสาร

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด

๒๕๖๓
1
1
1
1
6
3
2

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
1
1
1
1
6
3
2

๒๕๖๕
1
1
1
1
6
3
2
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กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดก
ชาติและมรดกโลก
เป้าหมาย
๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยาในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ)
๑. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยา
ตัวชี้วัด
๒.๑ จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย
๒.๒ มีบุคคลผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ
๒.๓ สร้างแบบประเมินเพื่อวัดระดับความภูมิใจในความเป็นไทย
๒.๔ ผลงานสร้างสรรค์

หน่วยนับ
เครือข่าย
คน
ร้อยละ
ชิ้น

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด

๒๕๖๓
2
5
85
1

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
2
5
85
1

๒๕๖๕
2
5
85
1
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กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ)
ส่งเสริมการนาศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด
๓.๑ จานวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการยกระดับ
๓.๒ ระดับความสุขของประชาชนในชุมชน

หน่วยนับ
ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด

๒๕๖๓
1
80

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
1
80

๒๕๖๕
1
80

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
เป้าหมาย
๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
๒. มีระเบียบการจัดหารายได้
๓. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ)
๑. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. จัดทาระเบียบจัดหารายได้ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
๓. บริหารจัดการรายได้ของสถาบันอยุธยา
๔. มีระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
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ร้อยละ
โครงร่าง

ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด

๒๕๖๓
85
1

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๔
85
1

๒๕๖๕
85
1

แผน

ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด

1

1

1

ครั้ง

ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด

1

1

1

ร้อยละ
ระบบ

ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด
ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด

85
1

85
1

85
1

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๔.๑ บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน
๔.๒ จัดส่งโครงร่างองค์กรพร้อมกาหนดเป้าหมายในการพัฒ นา
สู่ความเป็นเลิศ
๔.๓ จั ดท าแผนพั ฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
๔.๔ จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA
Online
๔.๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๔.๖ มีฐานข้อมูล
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๔.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)
๔.๓.๑ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 8,087,070 บาท (แปดล้านแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)
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ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงวางระบบที่จะวัดผลความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ
โดยจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความก้ า วหน้ า ปั ญ หา อุ ป สรรคและผลกระทบ ที่ เกิ ด ขึ้ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แก้ ไขต่ อ ไป
ซึ่งมีแนวทางดังนี้
๕.๑ กรอบแนวคิดการติดตามผลการดาเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA
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แนวคิดวงจรคุณภาพ

กิจกรรม

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง

Plan (การวางแผน)

๑. จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี
๒. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี

สถาบันอยุธยาศึกษา

มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ระหว่ า งแผนของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา
กับแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Do (การปฏิบัติตามแผน)

๑. ดาเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
๒. จัดทาโครงการ/กิจกรรรม

สถาบันอยุธยาศึกษา

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ในระบบต่าง ๆ อาทิ
๑. ระบบการประกันคุณภาพ
๒. สานักงบประมาณ (สงป.)
๓. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
๔. จุดเน้นมหาวิทยาลัย
๑. วิเคราะห์ผลการดาเนินงานเทียบกับแผน
๒. สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ที่กาหนด

Check (ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ๑. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ตามแผน)
๒. การนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
๓. การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี
งบประมาณ
Action (ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ ๑. ทบทวนและวางแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานใน ปี
พัฒนา)
ต่อไป
๒. กาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินการ
ประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในและการประเมินผลในระบบ
ต่าง ๆ

สถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา

๑. ผลการดาเนินงานตามแผน
๒. ผลการประเมิ น การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในและ
ผลการประเมินในระบบต่าง ๆ
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๕.๒ ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA

PLAN
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

ถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงาน

DO

CHECKK
ACTION
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๕.๓ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบัน
ทางวิ ช าการ มี ก ารผลิ ตผลงานวิ ช าการและการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ได้
มาตรฐาน
๑.๑ นาเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับชาติประจาปี
๑.๒ โครงการสัมมนาทางวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาประจาปี
๑.๓ มีฐานข้อมูลทางวิชาการแบบออนไลน์
๑.๔ มีกจิ กรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๑.๕ มีองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ฯ
๑.๖ มีการบูรณาการองค์ความรูฯ้ กับการเรียนการสอน
๑.๗ วารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
กลยุ ท ธ์ ส ถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาที่ ๒ : พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาให้ เป็ น
ศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่ อ การอนุ รักษ์ แ ละเผยแพร่ศิ ลปวัฒนธรรมของ
อยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๒.๑ จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย

๒.๒ มีบุคคลผู้ทไี่ ด้รบั การเชิดชูเกียรติ
๒.๓ สร้างแบบประเมินเพื่อวัดระดับความภูมิใจในความเป็นไทย
๒.๔ ผลงานสร้างสรรค์

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

กากับและติดตาม โดย ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
งาน
ครั้ง
ฐาน
หลักสูตร
เรื่อง
๓ วิชา

1
1
1
1
6
3

1
1
1
1
6
3

1
1
1
1
6
3

วารสาร

2

2

2

-รองฯงานอยุธยาศึกษาวิชาการ

-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ

-รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
-รองฯงานอยุธยาศึกษาวิชาการ

-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
-พัฑร์ แตงพันธ์

กากับและติดตาม โดย ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
เครือข่าย

2

2

2

คน

5

5

5

ร้อยละ
ชิ้น

85
1

85
1

85
1

-รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
-รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

หน่วยนับ

กลยุ ทธ์ สถาบั นอยุ ธยาศึ กษาที่ ๓ : พั ฒนาสถาบั นอยุ ธยาศึ กษาให้ เป็ นศู นย์
บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๓.๑ จานวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนทีไ่ ด้รับการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์

1

1

1

๓.๒ ระดับความสุขของประชาชนในชุมชน

ร้อยละ

80

80

80

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่
เป็นเลิศ
๔.๑ บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน
๔.๒ จัดส่งโครงร่างองค์กรพร้อมกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๔.๓ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx
๔.๔ จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสูร่ ะบบ CHE QA Online
๔.๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๔.๖ มีฐานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงาน

กากับและติดตาม โดย ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
-รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
-รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
- จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม

กากับและติดตาม โดย ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ร้อยละ
โครงร่าง
แผน

85

85

85

1
1

1
1

1
1

ครั้ง
ร้อยละ
ระบบ

1
85
1

1
85
1

1
85
1

-รองฯ งานบริหารงานทั่วไป
-หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ

-จนท.งานบริหารงานทั่วไป
-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ
- จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม
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๕.๔ กรอบระยะเวลาติดตามผลการดาเนินงาน
๕.๔.๑ การติดตามผลการดาเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการดาเนินงานโครงการ

๕.๔.๒ รายงานผลการดาเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส : แผนปฏิบัติราชการประจาปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนประจาปี

๕.๔.๓ รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง
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ภาคผนวก

วิสัยทัศน์ยุทธศำสต์ชำติ : วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐

แผนภูมิควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถำบันอยุธยำศึกษำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
(แผนระดับ ๑)

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย : ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑
ตัวชี้ วัด ๓.๒ ผลสั มฤทธิ์ท างการศึก ษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย : ๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา การพึ่ งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ
ตัวชี้วัด ๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๑ การลดความเหลื่อมลา
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๔ เพิ่ มผลิ ตภาพ
และคุ้ มครองแรงงานไทย ให้ เป็ นแรงงานฝี มื อที่ มี
คุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการทางาน

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย : ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางาน ที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
ตัวชี้วัด ๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
เก่ ง ยึ ด ห ลั กคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม มี จิ ต ส านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๒ บุ คลากรภาครั ฐยึ ด
ค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการ
(แผนระดับ ๒)
พัฒนาอย่างสมดุล ทังด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอด
ชีวติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ประเด็นที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทังด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์

ประเด็นที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้ า หมาย : บริ ก ารของรั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
ตั ว ชี้ วั ด : ระดั บ ความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ

แผนย่อย
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ทั ก ษ ะ ด้ าน ก ารคิ ด วิ เ ค ราะ ห์ สั งเค ราะ ห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีสานึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริ ย ธรรม มี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หา
ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของWorld
Economic Forum (WEF) เพิ่มขึนร้อยละ ๒๐

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ที่ส อดรับ กับ ทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ทั ก ษ ะ ด้ าน ก าร คิ ด วิ เ ค รา ะ ห์ สั งเค ร าะ ห์
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
เป้าหมาย : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรี ย นรู้ มี ส านึ ก พลเมื อ ง มี ค วามกล้ า หาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว
สื่ อ สาร และท างานร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึน
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของWorld
Economic Forum (WEF) เพิ่มขึนร้อยละ ๒๐

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา : ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้ เป็น ไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง
เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางาน
เพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

-

-

แผนการปฏิรูปประเทศ

-

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(แผนระดับ ๒)

-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์
เป้ าหมายรวม : คนไทยมี คุ ณ ลั กษณะเป็ นคนไทย
ที่สมบูรณ์
วัตถุ ประสงค์ ๑.๒ เพื่ อเตรียมคนไทยในสังคมให้ มี
ทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
เป้ าหมายที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ ง
และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาประเทศเพิ่ ม ขึ น
โดยเฉพาะสถาบั น ครอบครั ว สถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน
ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึน
ประเด็น/แนวทางพัฒนา
๓.๗ ผลั ก ดั น ให้ ส ถาบั น ทางสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว ม
พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง
บริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทังสนับสนุน
ให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพืนที่

-

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๗๙)

กลยุทธ์ที่ ๑
การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๑
การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
(แผนระดับ ๓)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
๑.๑ สื บ สานโครงการตามพระราชด าริแ ละน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒ ท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้ า นสั ง คม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการศึ ก ษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๓ มหาวิท ยาลั ยมี ฐานข้ อมู ลของพื นที่บ ริก าร
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาพืนที่
ตัวชี้วัด
OKRs ๑๐๑ ร้อยละความสาเร็จค่าเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๐๐)
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนา
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(๔.๒) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๔.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(๔.๔) การจัดทาฐานข้อมูลของพืนที่บริการ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
๑.๑ สื บ สานโครงการตามพระราชด าริ แ ละน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑.๒ ท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นเศรษฐกิ จ
ด้ า นสั ง คม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ า นการศึ ก ษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๑.๓ มหาวิ ท ยาลั ยมี ฐานข้ อมู ลของพื นที่ บ ริ การ
เพื่ อใช้ ในการวิ เคราะห์ ประเมิ นและวางแผนงาน
พัฒนาพืนที่
ตัวชี้วัด
OKRs ๑๐๑ ร้อยละความสาเร็จค่าเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๐๐)
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนา
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(๔.๒) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น
(๔.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(๔.๔) การจัดทาฐานข้อมูลของพืนที่บริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
๑ .๑ เป็ น อ งค์ กรที่ มี การบ ริ ห ารจั ด ก ารอย่ าง
ชาญฉลาดและค านึ งถึ งผลกระทบด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม
(Smart and Green University)
๑.๒ เป็ น องค์ ก รที่ มี การบริห ารจั ดการตามหลั กธรร
มาภิบาล
ตัวชี้วัด
OKRs ๔๐๑ ระดั บ ความพร้ อ มและวุ ฒิ ภ าวะของ
องค์ ก รในการพั ฒ นาไปสู่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (Digital
government maturity domain and area : MDA)
(ระดับ Smart Government)
OKRs ๔๐๒ ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี
เขี ย วโล ก ยู ไอ ก รี น เม ต ริ ก (UI GreenMetric)
(๔,๕๐๐ คะแนน)
OKRs ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใส ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(๙๕ คะแนน)
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูล
งบประมาณ และบุ ค ลากรให้ ทั น สมั ย รวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล
(๔.๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
เป็น Smart University

(๔.๓) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University
ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric
(๔.๔) พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระ ดั บ ส าก ล (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx)
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕)
สถาบันอยุธยาศึกษา
(ปรับปรุงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พั ฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิ ต
ผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย
๑. เป็นสถาบันทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษาระดับประเทศ
๒. มีผลงานทางวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพเพื่อท้องถิ่น
๓. มีวารสารทางวิชาการทีไ่ ด้มาตรฐานในระดับชาติ
ตัวชี้วัด OKRs
๑. นาเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับชาติประจาปี ปีละ ๑ งาน
๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาประจาปี ปีละ ๑ ครัง
๓. มีฐานข้อมูลทางวิชาการแบบออนไลน์ ๑ ฐาน
๔. มีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสัน ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ หลักสูตร
๕. มีองค์ความรูท้ างศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า ๖ เรื่อง
๖. มีการบูรณาการองค์ความรูฯ้ กับการเรียนการสอน ไม่นอ้ ยกว่า ๓ รายวิชา
๗. วารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
มาตรการ
๑. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
๒. ให้ บ ริ ก ารความรู้ด้ านอยุ ธยาศึ ก ษาและศิ ล ปวัฒ นธรรมรวบรวมองค์ ค วามรู้ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. รักษาระดับของวารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

ก ล ยุ ท ธ์ ส ถ าบั น อ ยุ ธยาศึ ก ษ าที่ ๔ : พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
เป้าหมาย
๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
๒. มีระเบียบการจัดหารายได้
๓. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมั ยเพื่ อ
การบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด OKRs
๑. บรรลุวตั ถุประสงค์ของแผน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๕
๒. จัดส่งโครงร่างองค์กร พร้อมกาหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศ
๓. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
๔. จัดส่งข้อมูลพืนฐาน Common Data Set เข้าสูร่ ะบบ
CHE QA Online
๕. ความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ อยูใ่ นระดับดี
๖. ฐานข้อมูล ๑ ระบบ
มาตรการ
๑. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุ ท ธ์ ส ถาบั น อยุ ธยาศึ ก ษาที่ ๒ : พั ฒ นาสถาบั นอยุ ธ ยาศึ ก ษาให้ เป็ นศู น ย์ ก ลางความร่ วมมื อ ๒. จัดทาระเบียบจัดหารายได้ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. บริหารจัดการรายได้ของสถาบันอยุธยา
เป้าหมาย
๔. มีระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยาในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด OKRs
๑. จานวนหน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมเป็นเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ๒ เครือข่าย
๒. มีบุคคลผู้ทไี่ ด้รับการเชิดชูเกียรติ ไม่นอ้ ยกว่าปีละ ๕ คน
๓. สร้างแบบประเมินเพื่อวัดความภูมิใจในความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
๔. ผลงานสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ชิน
มาตรการ
๑. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปญ
ั ญาของอยุธยา
กลยุทธ์สถาบั นอยุ ธยาศึ กษาที่ ๓ : พั ฒ นาสถาบั นอยุธยาศึ กษาให้ เป็ นศูนย์บู รณาการองค์ ความรู้
และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน
ตัวชี้วัด OKRs
๑. จานวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนทีไ่ ด้รับการยกระดับ ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ผลิตภัณฑ์
๒. ระดับความสุขของประชาชนในชุมชน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
มาตรการ
ส่งเสริมการนาศาสตร์พระราชาและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ
สถาบันอยุธยาศึกษา

กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปีพ.ศ.2565 (หน้า 36- 40)
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