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สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ของ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือปรับปรุงสาระส าคัญและพัฒนากลไก การขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติ รวมทั้ง 
เป็นช่วงเวลาของการเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว 
และเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น แผนดังกล่าวจัดท าขึ้นจากการพิจารณาความสอดคล้องอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ป ี
 (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) ศึกษาจากสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาของไทยทีม่ีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมพลวัต 
ตามบริบทโลก ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  และของสถาบัน 
อยุธยาศึกษา รวมทั้งเสนอ กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทาง อันเป็นหลักการและกลไกการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  
ในแผนปฏิบัติราชการและแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ต่อไป 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ของ สถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
ที่ เกี่ ยวข้อง โดยการระดมความคิด เห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม เชิ งปฏิบั ติการจัดท าแผน  
และคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์  และบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส าหรับแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ ๓ ปี  พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ มีกลยุทธ์ที่ส าคัญ ๔ กลยุทธ์ คือ ๑.พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบัน
ทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน  ๒.พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา 
ให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและ  
มรดกโลก ๓.พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  ๔.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ 

ท้ายนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ฉบับนี้ จะเป็นกรอบและทิศทางที่จะถูกน าไป
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ น าประโยชน์มาสู่สังคม ท้องถิ่น
และประเทศชาติสืบไป 

 
 
 
 
 

สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 



สำรบัญ 
   

                     
หน้ำ 
                
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหำร         ๑  

ส่วนที่ ๒ กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลง    
 ๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันอยุธยาศึกษา     ๒ 
 

ส่วนที่ ๓ ควำมสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตำมนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี     
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐   
 ๓.๑ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)     ๔ 
 ๓.๒ แผนระดับที่ ๒ แนวทางในการขับเคลื่อน      ๗
 ๓.๓ แผนระดับท่ี ๓ แผนที่เกี่ยวข้อง       ๑๘                
 

ส่วนที ่๔ สำระส ำคัญแผนปฏบิัติรำชกำร 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 กรอบแนวคิดและการติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  ๓๐ 
 ๕.๒ ความเชื่อมโยงการปฏิบัติกับการติดตามและประเมินผลด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  ๓๒ 
 ๕.๓ ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์และผู้รับผิดชอบ     ๓๓
 ๕.๔ กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน      ๓๕ 
 

ภำคผนวก 
 - วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ : วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ 
 - แผนภูมิความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ของ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนที่ ๑ 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) ของ สถาบัน 
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาจากผลของการเปลี่ยนแปลง 
เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ๒ บริบทของประเทศ บริบทแรก คือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ  
อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ๔.๐ 
(Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบาย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนา และบริบทที่สองคือ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ซ่ึงทั้ง ๒ บริบทถือเป็นบริบทส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) และตามแนวทางการปฏิรูป
อุดมศึกษาของรัฐบาล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ผลงาน
และนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง  
ได้มีข้อสรุปร่วมกันในการก าหนดทิศทางการปรับบทบาทที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอิงบริบทเชิงพ้ืนที่เป็นหลักส าคัญ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ให้หน่วยงานภายใน ด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกัน 

 จากแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒ นาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันอยุธยาศึกษา จึงได้แปลงจุดเน้นเป็นพันธกิจและกลยุทธ์ 
เพ่ือน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ๔ กลยุทธ์ ประกอบด้วย  
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการ 
และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพ่ือการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ 

 

 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังและมุ่งหมายที่จะพัฒนา
หน่วยงานให้สามารถแสดงผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลา ๓ ปี ทั้งนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ร่วมกันผลักดันการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังต่อไป 
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ส่วนที่ ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 

 ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕)  
ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้  ได้มีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์  
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน  ภายนอก โดยใช้เครื่องมือ  
SWOT Analysis ซึ่งยึดโยงการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา
ของประเทศ ตลอดจนสภาพการณ์ส าคัญในมิติต่าง ๆ มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
 

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันอยุธยาศึกษา (SWOT Analysis) 
 ๒.๑.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 จุดแข็ง (Strengths : S) 
   S๑ สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างชัดเจนในการสนองตอบพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   S๒ สถาบันอยุธยาศึกษา มีนิทรรศการถาวรที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา 
   S๓ สถาบันอยุธยาศึกษา มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่สอดคล้องกับพันธกิจและ
บทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ 
   S๔ อาคารสถาบันอยุธยาศึกษา มีความโดดเด่นด้านรูปแบบที่เป็นเรือนไทยที่มีความเป็น
เอกลักษณ์และอยู่บนเส้นทางสัญจรหลักของเกาะเมืองอยุธยา 
   S๕ สถาบันอยุธยาศึกษา มีวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน (TCI ๒) ที่เป็นที่ยอมรับในทาง
วิชาการ 
   S๖ สถาบันอยุธยาศึกษา มีศูนย์ข้อมูลเพ่ือการศึกษาด้านอยุธยาศึกษาที่ให้บริการกับบุคลากร
ภายในและผู้สนใจภายนอก 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
   W๑ สถาบันอยุธยาศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพ่ือที่จะสามารถด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   W๒ การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ผ่านมา ยังให้ความส าคัญกับการบูรณาการ 
การเรียนการสอนน้อยเกินไป 
   W๓ การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ผ่านมา ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา อาจารย์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องน้อยเกินไป 
   W๔ สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับงานวิจัยและสร้างเอกลักษณ์ในงานวิชาการของตน
น้อยเกินไป 
   W๕  สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกน้อยเกินไป 
   W๖ สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยเกินไป 
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 ๒.๑.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
 โอกาส (Opportunities : O) 
   O๑ มีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนงานวิชาการท่ีสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
   O๒ อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นนครประวัติศาสตร์และเมืองมรดกโลก ซึ่งสนับสนุนให้สถาบันอยุธยา
ศึกษาสามารถจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ 
   O๓ สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการจัดหารายได้ 
   O๔ สถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีการก่อตั้งและด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
มาอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 ภัยคุกคาม (Threats : T) 
   T๑ สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการควบคุมจากกฎหมายผังเมืองในพ้ืนที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ท าให้การสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในการ
ควบคุมของกรมศิลปากร 
   T๒ สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของสถาบัน 
   T๓ ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนหนึ่งขาดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการจัดกิจกรรมของสถาบันที่อาจขาดความต่อเนื่อง  
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ส่วนที่ ๓ 
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ  

ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕) ของสถาบันอยุธยา
ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานได้
พิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายและทิศทางการพัฒนาของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

3.1 แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (ความสอดคล้องกับแผน ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวัน๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
3.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าหมาย  
  (๑.๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  (๑.๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 ประเด็นยทุธศาสตร์  
  (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) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   (๒.๓.๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
   (๒.๓.๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   (๒.๓.๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   (๒.๓.๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   (๒.๓.๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   (๒.๓.๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ 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) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  (๒.๑) การลดความเลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
   (๒.๑.๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
  (๒.๒) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
   (๒.๒.๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
   (๒.๒.๒) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง  
   (๒.๒.๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
   (๒.๒.๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมาย  
  (๑.๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้  
อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
  (๑.๒) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลัก 
ของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
 ประเด็นยทุธศาสตร์  
  (๒.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
   (๒.๑.๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
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  (๒.๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
   (๒ .๒ .๑ ) สงวนรักษา อนุ รักษ์  ฟ้ืนฟู  และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
  (๒.๓) พัฒนาความม่ันคง  น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   (๒.๓.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 เป้าหมาย  
  (๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 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 ผ่านการน าเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
  (๒.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
   (๒.๒.๑) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
  (๒.๓) ภาครัฐมีความทันสมัย  
   (๒.๓.๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
   (๒.๓.๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติติราชการให้ทันสมัย  
  (๒.๔) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
   (๒.๔.๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
   (๒.๔.๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ  
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  (๒.๕) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (๒.๕.๑) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
   (๒.๕.๒) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการ 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  
และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย ์ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)  
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๑.๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการ 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
  (๑.๑) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีส านึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
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 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF) 
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)  
ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (๑.๑) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ การบรรลุ
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 แนวทางการพัฒนา  
  ๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่าง
แท้จริง  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
  ๑.๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตส านึก มคีวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดกฎหมายลดลง 
๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 
ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑.๑ ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑.๑. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๒.๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม 

๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 
ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (๑.๑) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ 
  ๑.๒ พัฒนาการบริการแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
บริการเป้าหมายของประเทศ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
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แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์             
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว  
อย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
  ๑.๒ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้า 
ในเอเชีย 
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 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ 
  ๑.๓ พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
  ๑.๔ การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ 
  ๑.๕ การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ใน
การด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 ๑.๑ จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมขึ้น 
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ตัวชี้วัด : อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

3.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  (๒.๑) เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน  
  (๒.๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ  
  (๒.๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง  
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 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
จัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
  (๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อ ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก     
  (๔.๓) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาล  
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  (๒.๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
  (๒.๒) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  
  (๒.๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน  
 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
  (๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อ ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  (๒.๑) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
  (๒.๒) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ 
(๒.๓) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
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 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างาน ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการและ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากร
ภาครัฐ จากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งก า ลังคน 
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ใน การท างานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต  
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  (๒.๑) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพ  
  (๒.๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
และมีกลไกในการป้องกันการ ทุจริตทุกข้ันตอน  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่
เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและ อิทธิพล 

3.๒.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า  
  (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง ใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  
  (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด  
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  (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม  
 ในแต่ละปีงบประมาณ   ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรร งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว  
 ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท า
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

3.๒.๔ นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้าน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้คนไทยในอนาคตเป็น
พลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
  ๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย  
  ๒) น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  
  ๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู น าไปสู่การมีครู
สมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง 
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักวิชาการ  
 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  
  ๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความ
ต้องการของประเทศใน อนาคตและเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  
  ๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้  
  ๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล้ าและความยากจน  
  ๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม 
เชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  
  ๑) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพ่ือความ 
ไดเ้ปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต  
  ๒) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ชุมชน และ ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ  
  ๓) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง 
รวมทั้งบูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
  ๑) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิม
ศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก  
  ๒) ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมให้ เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัย  
มืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  
  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่
ค านึงถึงความจ าเป็น และศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง  
  ๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่
สะท้อนความรับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  
  ๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น  
  ๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต  
  ๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  ๑) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน  
การสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย  
  ๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต  
  ๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  ๑) บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา  
  ๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่
ของสถานศึกษา 
  ๓) จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่  
  ๕) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  
  ๑) ก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน  
  ๒) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ  
  ๓) การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนา
ปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของ ทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  
  ๑) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม  
  ๒) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ  
  ๓) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการการมีคุณธรรม จริยธรรม  
และจิตสาธารณะ รวมทั้ง ลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
  ๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
 
 



17 
 

 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
   ๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และทักษะอาชีพของคน ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก  
  ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะ
หลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสมารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการ
ด ารงชีวิต 

3.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 วัตถุประสงค์ที่  ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  
  ๓.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
   ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
  ๓.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น  
   ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
  (๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 วัตถุประสงค์ที ่ ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
   ๑.๒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
  ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 
๙๐ โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่  
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ  
  ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค  
  ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย  
  (๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ 
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ ทรัพยากรภายในชุมชม  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม  
 วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
  ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัย พ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน  
เพ่ิมเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐  
  ตัวชี้วัด ๑.๔ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น  
  ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง  
  ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
  ๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า  
  (๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 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 การพัฒนาแหล่ง สินค้า บริการ การอ านวยความสะดวกและการสร้างความสมดุลให้กับ 
การท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาด  
 ตัวช้ีวัด 
  ๑. ร้อยละความส าเร็จของแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว 
  ๒.ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป้าหมายต่อความปลอดภัยคุณภาพและมาตรฐาน  
ในแหล่งสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
  ๓. อัตราการเติบโตของรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 
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 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  ๑. พัฒนาแหล่ง สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวบนฐานของความสมดุลและยั่งยืน 
  ๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
  ๓. ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่เวลาและกลุ่มตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ตัวช้ีวัด 
  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
ตามแผนที่ก าหนด 
 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
  พัฒนาศักยภาพชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

๓.๒ ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ 
 ๑. เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์และ สืบทอด
วัฒนธรรม 
 ๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ๓. พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก 
 ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
 ๕. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
 ๒. เพ่ือบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน 
 ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๔. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการด าเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 
 ๕. เพ่ือเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว 
ชุมชน ประเทศ และ สังคมโลก 
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เป้าประสงค์ 
 ๑. วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓. ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น 
 ๔. คนไทยมีความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ๕. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีในระดับนานาชาติ 
 ๖. การจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยประชาชนสามารถ 
เข้าถึงข้อมูลได ้
 ๗. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม         
 ๘. กระทรวงวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูง 
 

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 
 วัตถุประสงค์  ๑. พัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือการท่องเที่ยว ไปสู่มาตรฐานสากล  
   ๒. เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา  
  ๑. ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและการเพ่ิม 
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  ๓. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
ตามแนวทางความปกติใหม ่
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม และ 
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
 วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและ 
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
   ๒. เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
    ๓. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
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 แนวทางการพัฒนา  
  ๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าสู่พ้ืนที่เกษตรอย่างเหมาะสม และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร 
สู่มาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์  
  ๒. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องจากพระราชด าริ เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 
  ๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือใช้พลังงานทดแทน 
  ๔. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ รวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันได ้
  ๕. ยกระดับศักยภาพก าลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

๓.๔ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  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 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มี
สมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศ 
๓.๖ พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พันธกิจตามกฎหมาย       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้ 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่ งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

 (๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น                  
และของชาติ 

 (๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน  พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

 (๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 (๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและองคก์รอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การบริการวิชาการ 
  ๑. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการ
มุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการ
พัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้                  
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  

 ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
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การสอน 
 ๑. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ

สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
 ๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
 ๓. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรง

ตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
การวิจัย 
 ๑. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 

 ๒. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
 ๓. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 

 ๔. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 การบริหารจัดการองค์กร 

 ๑. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อ               
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
 ๓. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 
 ๔. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้น าพันธกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นพันธกิจหลักในการด าเนินงาน โดยยึดแนวทาง 
การด าเนินงานดังนี้ 

 ๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้                  
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  

 ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
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ส่วนที่ ๔ 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ 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. พัฒนาให้เป็นสถาบันทางวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 
  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 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ๔.๑.๔ พันธกิจ 
  ๑. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
  ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
  ๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. บริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๑.๕ กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน 
   ๒. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  
   ๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ  
 ๔.๑.๖ เอกลักษณ์  

 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก 
 ๔.๑.๗  วัฒนธรรมองค์กร  

 รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
 ๔.๑.๘ ค่านิยม 
  สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับภูมิปัญญา 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. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่น 
   ๓. มีวารสารทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานในระดับชาติ  
  แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
   ๑. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 
   ๒. ให้บริการความรู้ด้านอยุธยาศึกษาและศิลปวัฒนธรรมรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๓. รักษาให้อยู่ในระดับ TCI ๒ 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.๑ น าเสนอผลงานวชิาการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับชาติประจ าปี   งาน ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 
๑.๒ โครงการสัมมนาทางวชิาการสถาบนัอยุธยาศึกษาประจ าป ี  ครั้ง ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 
๑.๓ มีฐานข้อมูลทางวิชาการแบบออนไลน ์ ฐาน ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 
๑.๔ มีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น  หลักสูตร ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 
๑.๕ มีองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ฯ  เรื่อง ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 6 6 6 
๑.๖ มีการบูรณาการองค์ความรู้ฯกับการเรียนการสอน ๓ วิชา ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 3 3 3 
๑.๗ วารสารอยู่ในระดับ TCI ๒ วารสาร ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 2 2 2 
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 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดก
ชาติและมรดกโลก 
  เป้าหมาย  
   ๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ๒. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยาในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ  
  แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
   ๑. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม                                    
   ๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยา 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒.๑ จ านวนหน่วยงานที่เข้ารว่มเป็นเครือข่าย   เครือข่าย ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 2 2 2 
๒.๒ มีบุคคลผู้ที่ได้รับการเชิดชเูกียรติ คน ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 5 5 5 
๒.๓ สรา้งแบบประเมินเพ่ือวัดระดับความภูมิใจในความเป็นไทย  ร้อยละ  ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 85 85 85 
๒.๔ ผลงานสรา้งสรรค ์ ชิ้น ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 
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 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  เป้าหมาย  
   ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
   ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓.๑ จ านวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการยกระดับ   ผลิตภัณฑ ์ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 
๓.๒ ระดับความสุขของประชาชนในชุมชน   ร้อยละ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 80 80 80 

 
 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ 
  เป้าหมาย  
   ๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
     ๒. มีระเบียบการจัดหารายได้ 
   ๓. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
   ๑. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๒. จัดท าระเบียบจัดหารายได้ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
   ๓. บริหารจัดการรายได้ของสถาบันอยุธยา 
   ๔. มีระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔.๑ บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน  รอ้ยละ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 85 85 85 
๔.๒ จัดส่งโครงร่างองค์กรพร้อมก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
สู่ความเป็นเลิศ   

โครงร่าง ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 

๔.๓ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 

แผน ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 

๔.๔ จัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA 
Online 

ครั้ง ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 

๔.๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 85 85 85 
๔.๖ มีฐานข้อมูล  ระบบ ยังไม่ได้รับตัวชี้วัด 1 1 1 
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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 (แปดล้านแปดหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
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ส่วนที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผล 
 

 เมื่อมีการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงวางระบบที่จะวัดผลความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับต่าง ๆ 
โดยจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบ  ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
 

๕.๑ กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
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แนวคิดวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan (การวางแผน) ๑. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี 
๒. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

สถาบันอยุธยาศึกษา มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนของสถาบันอยุธยาศึกษา 
กับแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

Do (การปฏิบัติตามแผน) ๑. ด าเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
๒. จัดท าโครงการ/กิจกรรรม 

สถาบันอยุธยาศึกษา ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี ในระบบต่าง ๆ อาทิ 
๑. ระบบการประกันคุณภาพ  
๒. ส านักงบประมาณ (สงป.) 
๓. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๔. จุดเน้นมหาวิทยาลัย 

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน) 

๑. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
๒. การนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
๓. การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 

สถาบันอยุธยาศึกษา ๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน 
๒. สอดคล้องกับตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ีที่ก าหนด 

Action (ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ
พัฒนา) 

๑. ทบทวนและวางแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานใน    ปี
ต่อไป 
๒. ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินผลในระบบ
ต่าง ๆ 

สถาบันอยุธยาศึกษา ๑. ผลการด าเนินงานตามแผน 
๒. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ 
ผลการประเมินในระบบต่าง ๆ 
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PLAN 

DO 

CHECKK 

ACTION 

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี ถา่ยทอดแผนสู่หน่วยงาน 

 
๕.๒ ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
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๕.๓ ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดกลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบัน
ทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ ได้
มาตรฐาน 

 
ก ากับและติดตาม โดย ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

๑.๑ น าเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับชาติประจ าปี   งาน 1 1 1 -รองฯงานอยุธยาศึกษาวิชาการ -จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ 
๑.๒ โครงการสมัมนาทางวิชาการสถาบันอยธุยาศึกษาประจ าปี   ครั้ง 1 1 1 
๑.๓ มฐีานข้อมลูทางวิชาการแบบออนไลน ์ ฐาน 1 1 1 
๑.๔ มีกจิกรรมอบรมหลกัสตูรระยะสั้น  หลักสตูร 1 1 1 
๑.๕ มอีงค์ความรู้ทางศลิปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรฯ์  เรื่อง 6 6 6 -รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ  

-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ 
-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

๑.๖ มกีารบรูณาการองคค์วามรูฯ้กบัการเรยีนการสอน ๓ วิชา 3 3 3 

๑.๗ วารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนยด์ัชนีการอา้งอิงวารสารไทย วารสาร 2 2 2 -รองฯงานอยุธยาศึกษาวิชาการ -พัฑร์ แตงพันธ ์
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่  ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็น
ศูนย์กลางความร่วมมือ เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
อยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 

 

ก ากับและติดตาม โดย ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

๒.๑ จ านวนหน่วยงานที่เขา้ร่วมเป็นเครือข่าย   เครือข่าย 2 2 2 -รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ  
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.๒ มบีุคคลผู้ทีไ่ด้รบัการเชิดชูเกียรติ คน 5 5 5 -รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

๒.๓ สรา้งแบบประเมินเพื่อวดัระดบัความภมูิใจในความเปน็ไทย  ร้อยละ  85 85 85 -รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ -จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ 
๒.๔ ผลงานสรา้งสรรค ์ ช้ิน 1 1 1 -รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ  

-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ 
-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
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ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

 
 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาท่ี ๓ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์ 
บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 

 
ก ากับและติดตาม โดย ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

๓.๑ จ านวนผลติภณัฑ์ของชุมชนทีไ่ด้รับการยกระดบั   ผลิตภณัฑ ์ 1 1 1 -รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ  
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ 
- จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

๓.๒ ระดับความสุขของประชาชนในชุมชน   ร้อยละ 80 80 80 -รองฯ งานอยุธยาศึกษาวิชาการ  
-รองฯ งานศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

-จนท.งานอยุธยาศึกษาวิชาการ 
-จนท.งานศิลวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่
เป็นเลิศ 

 
ก ากับและติดตาม โดย ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

๔.๑ บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน  ร้อยละ 85 85 85 -รองฯ งานบริหารงานท่ัวไป 
-หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

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

๔.๒ จดัส่งโครงร่างองค์กรพร้อมก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   โครงรา่ง 1 1 1 
๔.๓ จดัท าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ด้วยเกณฑ์ EdPEx 

แผน 1 1 1 

๔.๔ จดัส่งข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set เข้าสูร่ะบบ CHE QA Online ครั้ง 1 1 1 
๔.๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ร้อยละ 85 85 85 
๔.๖ มีฐานข้อมูล  ระบบ 1 1 1 
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๕.๔ กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน  
 

    ๕.๔.๑ การติดตามผลการด าเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ 
 

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

 

  ๕.๔.๓ รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง 

     



 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



วิสัยทัศน์ยุทธศำสต์ชำติ : วิสัยทัศน์ประเทศไทย ๒๕๘๐ 
 

 



แผนภูมิควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๕ สถำบันอยุธยำศึกษำ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ              
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 
(แผนระดับ ๑) 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย : ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มี

คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
          ๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๔.๒ การพฒันาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต 

      ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/
วัยรุ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย : ๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม
คุณภาพ 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๔.๑ การลดความเหลื่อมล  า           
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

       ๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพ
และคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มี
คุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการท างาน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย :   ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างาน ที่

มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและ
เก่ ง ยึ ดห ลั กคุ ณ ธรรม  จริ ย ธรรม  มี จิ ต ส านึ ก                      
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

         ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

 
 

   



แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ ๒) 

ประเด็นที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั งด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวติ 
ตัวชี้วัด :  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

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

ประเด็นที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้ าหมาย  : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ               
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ตัวชี้ วัด :  ระดับความพึ งพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 

   
แผนย่อย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ทั ก ษ ะด้ าน ก ารคิ ด  วิ เค ร าะห์  สั ง เค ร าะห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
เป้าหมาย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ                
ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ น 
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของWorld 
Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ นร้อยละ ๒๐ 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะ
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะ
ทั ก ษ ะ ด้ าน ก ารคิ ด  วิ เค ร า ะ ห์  สั ง เค ร าะ ห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
เป้าหมาย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่ อส าร และท างานร่ วมกับผู้ อื่ น  ได้ อย่ างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ น 
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของWorld 
Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ นร้อยละ ๒๐ 

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา : ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง 
เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างาน
เพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
 

   
แผนการปฏิรูปประเทศ - - - 



    
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(แผนระดับ ๒) 

 
 
 

 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
เป้ าหมายรวม : คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทย 
ที่สมบูรณ์ 
วัตถุประสงค์ ๑.๒ เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มี
ทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
เป้าหมายที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ น 
ประเด็น/แนวทางพัฒนา 
๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วม

พัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง

บริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้                
มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั งสนับสนุน
ให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพื นที ่

- 

    
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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) 

มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย   
๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑.๒ ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                 
ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านการศึกษา                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๓ มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื นที่บริการ  
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาพื นท่ี 
ตัวชี้วัด  
OKRs ๑๐๑ ร้อยละความส าเร็จคา่เป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๐๐) 
แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(๔.๒) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(๔.๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้าน
การศึกษา ภูมิปญัญาท้องถิ่น และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(๔.๔) การจดัท าฐานข้อมลูของพื นที่บริการ
     

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย   
๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑.๒ ท้องถิ่น ได้ รับการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ                
ด้ านสั งคม  ด้ านสิ่ งแวดล้อม ด้ านการศึกษา                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๓ มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื นที่บริการ          
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาพื นที ่
ตัวชี้วัด  
OKRs ๑๐๑ ร้อยละความส าเร็จคา่เป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๐๐) 
แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(๔.๒) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่น 
(๔.๓) ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้าน
การศึกษา ภูมิปญัญาท้องถิ่น และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(๔.๔) การจดัท าฐานข้อมลูของพื นที่บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 
เป้าหมาย 
๑ .๑  เป็ น อ งค์ ก รที่ มี ก ารบ ริห ารจั ด ก ารอย่ า ง          
ชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Smart and Green University) 
๑.๒ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาล  
ตัวชี้วัด  
OKRs ๔๐๑ ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ
องค์ กรในการพัฒนาไปสู่ รัฐบาลดิ จิทั ล  (Digital 
government maturity domain and area : MDA) 
(ระดับ Smart Government) 
OKRs ๔๐๒ ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสี
เขี ย ว โล ก  ยู ไอ  ก รี น เม ต ริ ก  (UI GreenMetric) 
(๔,๕๐๐ คะแนน) 
OKRs ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(๙๕ คะแนน) 
แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูล
งบประมาณ  และบุ คลากรให้ ทั นสมั ย รวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 
(๔.๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้
เป็น Smart University  



(๔.๓) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric 
(๔ .๔) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดั บ ส าก ล (Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) 

   
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕) 
สถาบันอยุธยาศึกษา 
(ปรับปรุงประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิต 
ผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
๑. เป็นสถาบันทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษาระดับประเทศ 
๒. มีผลงานทางวิชาการที่มีคณุภาพเพื่อท้องถิ่น 
๓. มีวารสารทางวิชาการทีไ่ด้มาตรฐานในระดบัชาต ิ  
ตัวชี้วัด OKRs  
๑. น าเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับชาติประจ าป ี  ปลีะ ๑ งาน 
๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการสถาบันอยุธยาศกึษาประจ าปี  ปลีะ ๑ ครั ง 
๓. มีฐานข้อมลูทางวิชาการแบบออนไลน์ ๑ ฐาน 
๔. มีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั น ไม่น้อยกว่าปลีะ ๑ หลักสตูร 
๕. มีองคค์วามรูท้างศลิปวัฒนธรรม ประวัตศิาสตรฯ์ ไม่น้อยกวา่ ๖ เรื่อง 
๖. มีการบรูณาการองค์ความรูฯ้กับการเรยีนการสอน ไม่นอ้ยกว่า ๓ รายวิชา 
๗. วารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑข์องศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
มาตรการ 
๑. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 
๒. ให้บริการความรู้ด้านอยุธยาศึกษาและศิลปวัฒนธรรมรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒ นธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. รักษาระดับของวารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนยด์ชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

ก ลยุ ท ธ์ ส ถ าบั นอยุ ธย าศึ กษ าที่  ๔  : พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ 
เป้าหมาย 
๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
๒. มีระเบียบการจัดหารายได ้
๓. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อ
การบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด OKRs  
๑. บรรลุวตัถุประสงคข์องแผน ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๕ 
๒. จัดส่งโครงรา่งองคก์ร พร้อมก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ 
๓. จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพการศกึษาตามแนวทางการ
พัฒนาคณุภาพการศึกษาดว้ยเกณฑ ์EdPEx 
๔. จัดส่งข้อมลูพื นฐาน Common Data Set เข้าสูร่ะบบ 
CHE QA Online 
๕. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการ อยูใ่นระดบัด ี
๖. ฐานข้อมูล ๑ ระบบ 
มาตรการ 
๑. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 



กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ  
เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
เป้าหมาย 
๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยาในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวชี้วัด OKRs  
๑. จ านวนหน่วยงานทีเ่ข้ารว่มเป็นเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ๒ เครือขา่ย 
๒. มีบุคคลผู้ทีไ่ดร้ับการเชิดชูเกยีรต ิไม่นอ้ยกวา่ปลีะ ๕ คน 
๓. สร้างแบบประเมนิเพื่อวดัความภมูิใจในความเป็นไทย ไม่น้อยกวา่ ๕ กิจกรรม 
๔. ผลงานสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ชิ น  
มาตรการ 
๑. สรา้งเครือข่ายด้านศลิปวัฒนธรรม                                    
๒. ส่งเสริมใหม้ีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลกัษณ์ภูมิปญัญาของอยุธยา 
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาท่ี ๓ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้ 
และยกระดับภูมิปัญญา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
เป้าหมาย   ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 
ตัวชี้วัด OKRs  
๑. จ านวนผลติภณัฑ์ของชุมชนทีไ่ดร้ับการยกระดับ ไม่น้อยกว่าปลีะ ๑ ผลติภณัฑ ์
๒. ระดบัความสุขของประชาชนในชุมชน  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๘๐ 
มาตรการ 
ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชาและภูมิปญัญาท้องถิ่นมาพัฒนาคณุภาพชีวิต 

๒. จัดท าระเบียบจดัหารายได้ประจ าสถาบันอยุธยาศกึษา 
๓. บริหารจัดการรายได้ของสถาบนัอยุธยา 
๔. มีระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
 

    
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 
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ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพ.ศ.2565 (หน้า 36- 40) 
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