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ค ำน ำ 

 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของสถาบันอยุธยาศึกษาฉบับนี้ ได้รับการพัฒนา
จากการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 2 บริบทของประเทศ บริบทแรกคือ การเปลี่ยนแปลง                
ในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
11 ด้าน ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบาย
รัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และบริบทท่ีสองคือ                  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)                  
ซึ่งทั้ง 2 บริบทถือเป็นบริบทส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

 ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และตามแนวทาง                
การปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย 
สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต  ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถ                
ในการแข่งขันของประเทศ ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและท้องถิ่น โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ได้มีข้อสรุปร่วมกันในการก าหนดทิศทาง และปรับบริบท
ต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน เน้นการพัฒนาตามพันธกิจ ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
โดยอิงบริบทเชิงพื้นท่ีเป็นหลักส าคัญ 
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ภาพ ๑.๑ วิสัยทัศน์ประเทศไทย 



สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  
๑.๑  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มี อัตลักษณ์  มีคุณภาพ มีสมรรถนะ                     
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

๑.๒  พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 พันธกิจตามกฎหมาย       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราช บัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้ 

      มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญา                   
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 

      มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น              
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

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

 (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 

 (๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

 (๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 (๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การ
บ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สถาบันอยุธยาศึกษา ๒ 
 

พันธกิจมหาวิทยาลัย 

การบริการวิชาการ  
 ๑. พัฒนาท้องถิ่นทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านการศึกษา                           

ด้วยการมุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และน าศาสตร์พระราชามาปรับ ใช้               
ในการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้                 

ในรูปแบบทีห่ลากหลาย และมีคุณภาพ  
 ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปะวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 

การสอน 
 ๑. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ

สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
 ๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
 ๓. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตาม

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

การวิจัย 
 ๑. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 

 ๒. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
 ๓. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ                

โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  และเป็นต้นแบบที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในพัฒนา
ท้องถิ่นท้ังด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 

 ๔. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 

 การบริหารจัดการองค์กร 
 ๑. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
 ๓. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 
 ๔. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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๑.๓ นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามาใช้เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา  
 ๓. ส่งเสริมให้น าศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๔. มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๔ ปรัชญา 
 รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

๑.๕ วิสัยทัศน์ 
 สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
อยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๖ พันธกิจ 
 ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๒. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๓. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๗ กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยน าศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
 ๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๑.๘ เอกลักษณ์  
 แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

๑.๙ วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

๑.๑๐ ค่านิยม 
 ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
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๑.๑๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันอยุธยาศึกษา  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑ . มี ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ที่ โด ด เด่ น ใน งาน ท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงมีเครือข่ายทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติที่เข้มแข็ง 

๑. บุคลากร และสถานที่ไม่เพียงพอ ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันอาจไม่ครอบคลุมต่อการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยาตาม
พันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๒. มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม โดดเด่นทางด้าน            
ภูมิปัญญาภาคกลาง และมีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองมรดกโลก 

๒. โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เสื่อมสภาพ     
ไม่ทันสมัยและไม่เพียงต่อการใช้งาน  

๓. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถถ่ายทอด
ได้ รวมถึงมีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลอยุธยา
ศึกษา เป็นที่พ่ึงทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

๓. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
การจั ดท าฐ าน ข้ อมู ล  ด้ าน ภ าษ าต่ างป ระ เท ศ                 
ท าให้ ไม่ ส ามารถขยายกรอบและคุณ ภ าพการ
ด าเนิ นงานให้ ครอบคลุ มต่อความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  
 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. หน่วยงานภายนอกเห็นศักยภาพของสถาบัน
อยุธยาศึกษา ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ขาดความชัดเจนในการบริหาร
จัดการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น กระทรวงวัฒนธรรม และ ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. การระบาดของโควิด-๑๙ ส่งผลให้การจัดกิจกรรม
ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
 

๓. สถาบันอยุธยาศึกษา มีที่ตั้งอยู่ในนครประวัติศาสตร์
มรดกโลก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม สามารถ
ใช้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ 
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๑.๑๒ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑) เป้าหมาย 

๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
๑.๒ ท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านสิ่ งแวดล้อม ด้านการศึกษา                     

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๓ มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน

พัฒนาพื้นที ่

๒) ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

OKRs ๑๐๑ ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
  
๓) ตัวช้ีวัด 

   OKRs ๑๐๑ ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

๔) แนวทางการพัฒนา 
  (๔.๑) สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(๔.๒) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
(๔.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม                  

ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๔.๔) การจัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ      

๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
  (๕.๑) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก / ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
   (๕.๒) ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก    
   (๕.๓) สืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
๑) เป้าหมาย 

(๑.๑) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart and Green University) 

(๑.๒) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
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 ๒) ค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

OKRs ๔๐๑ ระดับความพร้อมและวุฒิ ภ าวะขององค์ กร             
ในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA)  

E 
Government 

Connected 
Government 

Smart 
Government 

OKRs ๔๐๒ ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลยัสีเขียวโลก               
ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) 

๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐ 

OKRs ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

๙๐ ๙๓ ๙๕ 
 

๓) ตัวช้ีวัด 
   OKRs ๔๐๑ ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government) 

OKRs ๔๐๒ ผลคะแนนการจัด อันดับมหาวิทยาลัยสี เขียวโลก ยู ไอ กรีน เมตริก                       
(UI GreenMetric) (๔,๕๐๐ คะแนน) 

  OKRs ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (๙๕ คะแนน) 

 ๔) แนวทางการพัฒนา 
   (๔.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากร                     
ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 

(๔.๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University  
  (๔.๓) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric 

(๔.๔) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education Criteria for 
Performance Excellence : EdPEx)   

 ๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  
 (๕.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ    

   (๕.๒) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (๕.๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ              
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University)  

  (๕.๔)  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
   (๕.๕)  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

(๕.๖)  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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๑.๑๓ แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

(แผนระดับ ๑) 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย : ๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 

พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตัวชี้วัด ๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
          ๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๔.๒ การพฒันาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

      ๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย : ๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจั ดการตน เองเพื่ อสร้ างสั งคม
คุณภาพ 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ า           
สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

       ๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพ
และคุ้มครองแรงงานไทย ให้ เป็นแรงงานฝีมือที่มี
คุณภาพ และความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการท างาน 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย :   ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างาน 

ที่มุ่งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส 

ตัวชี้วัด ๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก                      
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 

         ๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐ
ยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

   
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(แผนระดับ ๒) 
ประเด็นที่ ๑๑ : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพได้รับการ
พัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้  และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด :  ดัชนีการพัฒนามนุษย์ 

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

ประเด็นที่ ๒๐ : การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย : บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ               
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ตัวชี้วัด :  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
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แผนย่อย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ โดยเฉพาะ
ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด  วิ เค ร า ะ ห์  สั ง เค ร า ะ ห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
เป้าหมาย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะ                
ในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รัก
การเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่ อ ส าร  และท า งาน ร่ วมกั บ ผู้ อื่ น  ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของWorld 
Economic Forum (WEF) เพิ่มขึน้ร้อยละ ๒๐ 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา : ๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่
สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ โดยเฉพาะ
ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด  วิ เค ร า ะ ห์  สั ง เค ร า ะ ห์ 
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
เป้าหมาย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการ
เรียนรู้  มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่ อ ส าร  และท า งาน ร่ วม กั บ ผู้ อื่ น  ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการ
พัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของWorld 
Economic Forum (WEF) เพิ่มขึน้ร้อยละ ๒๐ 

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
แนวทางการพัฒนา : ๑) เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
เป้าหมาย : บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการ
ท างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ 
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 

   
แผนการปฏิรูปประเทศ 

 
- - - 

    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

(แผนระดับ ๒) 
 
 
 

 

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
เป้าหมายรวม : คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทย           
ที่สมบูรณ์ 
วัตถุประสงค์ ๑.๒ เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มี
ทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
เป้าหมายที่ ๕ สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง
และมีส่ วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่ มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา 

- 
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สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 
ตัวชี้วัด ๕.๑ ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 
ประเด็น/แนวทางพัฒนา 
๓.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนา

ประเทศอย่างเข้มแข็ง 
๓.๗.๓ ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง

บริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้                
มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและ
ตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที ่

    

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

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 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑ .๒  ท้ องถิ่ น ได้ รับการพัฒนาด้ าน เศรษฐกิจ                 
ด้ านสั งคม  ด้ านสิ่ งแวดล้อม  ด้ านการศึ กษา                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๓ มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ  
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาพ้ืนท่ี 
ตัวชี้วัด  

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย   
๑.๑ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑ .๒  ท้ องถิ่ น ได้ รับการพัฒนาด้ าน เศรษฐกิจ                
ด้ านสั งคม  ด้ านสิ่ งแวดล้อม  ด้ านการศึ กษา                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑.๓ มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ          
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์  ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาพื้นที ่
ตัวชี้วัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 
๑.๑ เป็นองค์กรที่มี การบ ริหารจัดการอย่าง          
ชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
(Smart and Green University) 
๑.๒ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล  
 
 
 
ตัวชี้วัด  
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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
ศิลปวฒันธรรม 
(๔.๔) การจดัท าฐานข้อมลูของพื้นที่บริการ 
    

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 าฐานข้อมลูของพื้นที่บริการ 

OKRs ๔๐๑ ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ
องค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital 
government maturity domain and area : 
MDA) (ระดับ Smart Government) 
OKRs ๔๐๒ ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สี เขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก  (UI GreenMetric) 
(๔,๕๐๐ คะแนน) 
OKRs ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (๙๕ คะแนน) 
แนวทางการพัฒนา 
(๔.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูล
งบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 
(๔.๒) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้เป็น Smart University  
(๔ .๓ ) พั ฒ น าม ห าวิ ท ย าลั ย ให้ เป็ น  Green 
University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric 
(๔.๔) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสากล(Education Criteria for Performance 
Excellence : EdPEx) 

    

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕) 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
เป้าหมาย 
๑. อนุรักษ์สืบสาน ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ชุมชนและท้องถิ่นไดร้ับการพฒันาศักยภาพตาม

กลยุทธ์ที่ ๒ ศึกษา รวบรวม สื่อสาร องค์ความรู้และ
เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
เป้าหมาย 
๑. มีฐานข้อมลู สารสนเทศ ที่มีคณุภาพตามหลัก
วิชาการ 
๒. ประชาชน ผูร้ับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เป้าหมาย 
๑. มีระบบการบริหารจัดการที่เปน็เลิศ  
๒. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย             
เพื่อการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สถาบันอยุธยาศึกษา ๑๑ 
 

ศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าร ิ
๓ . ชุ ม ช น ห รื อ บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การยกย่องส่งเสริมให้เป็นท่ียอมรับแก่สาธารณชน 
ตัวชี้วัด OKRs  
๑. จ านวนชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ ๒ พื้นที ่
๒. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่
ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างน้อย ๑ แหล่ง  
๓. จ านวนบุคคลผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้
เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างน้อย ๕ คน 
มาตรการ 
๑. ส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและความต้องการ                 
ของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. จัดกิจกรรม/โครงการ โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน 
๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

หลายช่องทาง 
๓. มีวารสารวิชาการที่ไดม้าตรฐานในระดับชาต ิ
ตัวชี้วัด OKRs  
๑. มีศูนย์ข้อมลูอยุธยาศึกษาเพื่อให้บริการข้อมลู
ด้านวัฒนธรรมอยุธยา ๑ ศูนย ์
๒. มีกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพื่อ
แลกเปลีย่นทางวิชาการปีละไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม 
๓. มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมลูไม่นอ้ยกว่า ๓ ช่องทาง 
๔. มีวารสารวิชาการที่ผ่านหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จ านวน ๑ วารสาร 
มาตรการ 
๑. ศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
๒. จัดกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนท่ัวไป 
๓. พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้มีฐานข้อมูล 
สารสนเทศ ที่มีความทันสมัยตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
๔. พัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

๓. มี เครือข่ายการท างานทั้ งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
ตัวชี้วัด OKRs  
๑. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันอยู่ในระดับดี 
๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้า           
สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
๔. จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑  บันทึกข้อตกลง 
มาตรการ 
๑. มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี
ความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
๒. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
๓. เสริมสร้างการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงาน 
๔. พัฒนาเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการใน
ระดับจังหวัด/ภาค 

    

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน 
(หน้า ๑๒) 

กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน 
(หน้า ๑๒) 

กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน 
(หน้า ๑๒) 

 

 
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สถาบันอยุธยาศึกษา ๑๒ 
 

๑.๔ แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
 

รายชื่อโครงการ/กจิกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๑.โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี ๑    
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี ๒    
 กิจกรรม วันอนุรักษ์ มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิัญญาไทย    
 กิจกรรม ยกระดบัแหล่งเรียนรูภู้มปิัญญาท้องถิ่น    
 กิจกรรม เรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๑    
 กิจกรรม เรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๒    
๒.โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม        
 กิจกรรม สร้างสรรคศ์ิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี  ๕    
๓.โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน      
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน    
๔.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน        

 กิจกรรม คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมและ มีศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อมในการพัฒนาเชิงตลาด    
 กิจกรรม จดัอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ    
 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการน าผลติภณัฑ์ไปจัดจ าหน่ายและศึกษาดูงาน    
๕.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม    
 กิจกรรม เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม (ท าบุญตักบาตร) (คคศ.)  - - 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น (ข้าวต้มมัดไต้)  - - 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น (บายศรี)  - - 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพรภู่มิปญัญาท้องถิ่น (ขนมกง)  - - 
 กิจกรรม ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๑    
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น ครั้งท่ี ๒    
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สถาบันอยุธยาศึกษา ๑๓ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ ศึกษา รวบรวม สื่อสาร องค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 

รายชื่อโครงการ/กจิกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๑.โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
 กิจกรรมจัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (๒ ฉบับ)    
 กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งท่ี ๑    
 กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ครั้งท่ี ๒    
 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา    
๒.โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม        
 กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก    
 พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก    
๓.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน        

 กิจกรรม การศึกษา รวบรวม ข้อมลูด้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์ อัตลกัษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
๔.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรม    
 กิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศและตา่งประเทศ    
 กิจกรรม แหล่งเรยีนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา    
๕.กิจกรรมวันส าคัญจากเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากทีร่าชพัสดุ (รายได้ตลาดนัด)    
 กิจกรรม วันสงกรานต์    
 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม)    
 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวยีนเทียนวันวิสาขบูชา)    
 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวยีนเทียนวันมาฆบูชา)    
 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวยีนเทียนวันอาสาฬบูชา)    
 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนพรรษา)    
 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)    
 กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)    
 

 
 
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) สถาบันอยุธยาศึกษา ๑๔ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

รายชื่อโครงการ/กจิกรรม พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๑.โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา        
 กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา    
 กิจกรรม ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๑๒ เดือนและคา่ไฟฟ้าหอศลิป ์    
 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    
๒.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา       
 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ ป.ตรี     
 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ ากว่า ป.ตรี     
๓.จัดซ้ือครภุัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา       
 กิจกรรม จดัซื้อครภุัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    
 



 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

ค ำสั่งสถำบันอยุธยำศึกษำ 
ที่   21  /2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 และทบทวน  
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ.2563) ประจ ำสถำบันอยุธยำศึกษำ 

--------------------------------------------------------- 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 
๗๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖                 
มาตรา ๙, ๑๓, ๑๔ และ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน                  
เพ่ือแสดงมาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปี ซึ่งจะต้องสอดคล้อง                     
กับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทุกส่วนราชการ                  
จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 41                             
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และทบทวน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564  
(ปรับปรุง พ.ศ.2563) ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

๑. อาจารย์ ดร.จงกล    เฮงสุวรรณ  ประธาน 
๒. อาจารย์สุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์  รองประธาน 
๓. อาจารย์กันยารัตน์  คงพร   กรรมการ 
4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ   กรรมการ 
5. อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสีชัง   กรรมการ 
6. นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร  กรรมการ 
7. นางประภาพร   แตงพันธ์  กรรมการ 
8. นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา  กรรมการ 
9. นางสาธิยา   รื่นชล   กรรมการ 
10. นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว   กรรมการ 
11. นายพัฑร์   แตงพันธ์  กรรมการ 
12. นายอายุวัฒน์  ค้าผล   กรรมการ 
๑3. นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ   กรรมการ 
14. นางยุพด ี   ป้อมทอง  กรรมการ 
๑5. นางสาวเกษรา  ศรีวิเชียร  กรรมการและเลขานุการ 
๑6. นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

/โดยมีหน้าที่/อ านาจ ดังนี้ ... 



 
โดยมีหน้ำที/่อ ำนำจ ดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงาน วางระบบและกลไก การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 2. วางแผนด าเนินการ ทบทวน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2564                    
(ปรับปรุง พ.ศ. 2563) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ประจ าสถาบัน              
อยุธยาศึกษา โดยให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 3. พิจารณาอนุมัติ แผนงาน/โครงการ ที่สถาบันอยุธยาศึกษาน าเสนอ 
 4. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 5. ก ากับ เร่งรัด และติดตามการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 6. ประสานงานและ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2563 

 7. รายงานผลการด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

  
   (อาจารย์ ดร.จงกล   เฮงสุวรรณ) 
   ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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