มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการ
(งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

บทสรุปผู้บริหาร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙,๑๓,๑๔,๑๖ และ ๑๗
บัญญัติให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้สอดคล้อง
กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน
สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา จึงได้จัดทา
แผนปฏิบั ติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
เพื่ อเป็ น กรอบในการจั ด ท าประกอบกับ ข้อ คิ ด เห็ น จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
กระบวนการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕61 จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น
แนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการไปสู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ตามพั น ธกิ จ ของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และถ่ ายทอดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในระดั บ ต่ า งๆ ภายใต้ ห ลั ก การและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ปรับปรุงประจาปี
พ.ศ. 2561 และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่ อ ให้ กระบวนการจัด ท าแผน
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุท ธศาสตร์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ ๑ กระบวนการพัฒนาแผน
และการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงบประมาณจานวนทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,147,900 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จาแนกงบประมาณดังต่อไปนี้ งบประมาณภายใน งบประมาณแผ่นดิน (ทานุฯ)
765,000 บาท (เจ็ ด แสนหกหมื่ น ห้ าพั น บาทถ้ ว น) งบประมาณแผ่ น ดิ น (จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ /สิ่ งก่ อ สร้ าง)
1,004,800 บาท (หนึ่งล้านสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) งบบารุงการศึกษา 232,500 บาท (สองแสนสามหมื่น
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบบารุงการศึกษา (งบยุทธศาสตร์ฯ ) 600,500 บาท (หกแสนห้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณภายนอก เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด) 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เงินอุดหนุนจาก อบจ. 565,700 บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบหน่วยอนุรักษ์ฯ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 113,900 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
โดยสาระส าคั ญ ของแผนปฏิบั ติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 สถาบั นอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา
จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น ” การแปลง
แผนยุ ท ธศาสตร์ ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ได้ ก าหนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ไว้ 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาและ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

สถาบันอยุธยาศึกษา
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คานา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จัดทาขึ้นตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
(ร่าง) กรอบทิ ศทางแผนการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2574 กรอบแผนอุด มศึ กษาระยะยาว 15 ปี
ฉบั บที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒ นาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา ยุ ท ธศาสตร์ แก้ปั ญ หาการผลิ ต ครูเพื่ อปฏิ รูป การเรียนรู้สู่ อนาคตการศึ กษาไทย
พ.ศ. 2559 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพัน ธกิ จของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอด
สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ต่ า ง ๆ ภายใต้ ห ลั ก การและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตามกระบวนการจั ด ท าแผน
และผลการวิเคราะห์ สถานการณ์ (SWOT Analysis) ตามยุทธศาสตร์การพัฒ นามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ของสถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธยา จะเป็น ประโยชน์ ต่ อการปฏิ บั ติราชการ การติด ตามประเมิน ผล
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถาบันอยุธยาศึกษา
พฤศจิกายน 2560
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บทที่ 1
ความเป็นมาของสถาบันอยุธยาศึกษา

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ดาเนินงาน
ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิต บัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา เริ่ ม ต้ น ขึ้ น จากการเป็ น ศู น ย์ วั ฒ นธรรม นั บ แต่ ส มั ย ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ยั งมี ฐ านะเป็ น วิ ท ยาลั ย ครู ซึ่ งในพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย ครู ได้ บั ญ ญั ติ ให้ วิ ท ยาลั ย มี ห น้ า ที่ ป ระการหนึ่ ง
คือการทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวั ฒ นธรรม กรมการศาสนา ได้ ข ยายงานตามพระราชบั ญ ญั ติ ตั้ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒ นธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”
โดยให้ วิท ยาลั ย ครู เป็ น หน่ ว ยงานที่ ดาเนิ นงานด้านวัฒ นธรรม อัน มี อธิการบดี เป็ นประธาน และคณาจารย์
เป็ น คณะกรรมการ ขึ้ น กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห่ งชาติ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒
อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓

หอศิลปวัฒนธรรม ณ อาคาร ๓

พ.ศ.๒๕๒๗ อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
เป็นหน่วยงานประจาวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ต่ อ มา ศู น ย์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ ป รั บ ปรุ ง อาคารเรี ย น ๓
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดาเนิน
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๒๘
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นิทรรศการบนเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้กาหนดให้สถาบันราชภัฏ
เป็ น สถาบั น อุดมศึกษาเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ห ลายประการ ประการหนึ่ง คือ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น “สานักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีสานักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓
ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่
สาหรับเป็นอาคารสานักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เ ห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้ วยการเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัว และพื้นที่
การใช้สอยที่เอื้อต่อสภาวะภูมิประเทศ
ภายหลั ง จากที่ ส ถาบั น ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เลื่ อ นฐานะขึ้ น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว สานักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”
ท าหน้ าที่ ใน ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ส่ งเสริ ม เผยแพร่ วิ จั ย ด้ านศิ ล ปวั ฒ นธรรม ซึ่ งจั ด ตั้ งขึ้ น ตามโครงสร้างของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ ได้ ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คื อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น
สร้ า งสรรค์ ศิ ล ปวิ ท ยาเพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ าอย่ างมั่ น คงและยั่ งยื น ของปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การ
การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน”
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เรื อ นไทยสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา สร้ างแล้ ว เสร็จ และย้ ายส านั ก งานมาอยู่ ที่ แ ห่ งนี้ เมื่ อ พ.ศ.๒๕๔๙
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นสานักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง
เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”

อยุธยา Bird's Eye View มองมุมใหม่ (๒๕๕๗). www.youtube.com/watch?v=d๐๙wnZimZKU

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ จั ด ตั้ ง สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาขึ้ น เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ ได้ ก าหนดไว้ ในมาตรา ๗ คื อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย
เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เสริ ม สร้ า งพลั ง ปั ญ ญาของแผ่ น ดิ น ฟื้ น ฟู พ ลั ง การเรี ย นรู้
เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่า งสมดุล
และยั่งยืน
ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ที่เคยเป็น
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ที่ท รงคุณ ค่า เป็ น เมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ อุดมสมบู รณ์ มากด้ว ยภูมิปั ญ ญาท้ องถิ่น ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม
จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ
ประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความสาคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
แห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ
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จากความสาคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น
เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
โบราณคดี ศิลปะและวัฒ นธรรม วิถีชี วิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
ที่ตั้ง/อาณาเขต
สถาบั นอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์
ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอ ยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา ๑๓๐๐๐ เป็น เรือนไทยหมู่ภ าคกลาง
อยู่ ร ะหว่ า งจวนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ ศู น ย์ ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา
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2. โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน
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2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา
๑. นางสาวจงกล
เฮงสุวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
๒. นางสาวสุภารัตน์
ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
๓. นางกันยารัตน์
คงพร
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
4. นางสาวชนิกานต์
ผลเจริญ
รองผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติยา
พาวินัย
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
2.2 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน
1. นางสาวธัญวลัย
แก้วแหวน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2. นางสาวสายรุ้ง
กล่าเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
3. นางประภาพร
แตงพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4. นางสาวศรีสุวรรณ
ช่วยโสภา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นายอายุวัฒน์
ค้าผล
นักวิชาการศึกษา
6. นางสาธิยา
รื่นชล
นักวิชาการศึกษา
7. นายพัฑร์
แตงพันธ์
นักวิชาการศึกษา
8. นายปัทพงษ์
ชื่นบุญ
นักวิชาการศึกษา
9. นางสาวอรอุมา
โพธิ์จิ๋ว
นักวิชาการศึกษา
๑0. นางยุพดี
ป้อมทอง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
๑1. นางสายใจ
ขันธฤกษ์
คนงาน
12. นางอรุณ
ชานาญหมอ คนงาน

3. นโยบาย
1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนาศาสตร์ของพระราชา
มาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน
2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

4. ปรัชญา
รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา

5. วิสัยทัศน์
ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น
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6. พันธกิจ
1. ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา
3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดาริ

7. กลยุทธ์
1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะ
เมืองมรดกโลก
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา

8. เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา

9. วัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล

10. ค่านิยม
ทานุบารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๘

11. งบประมาณที่สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณภายใน
งบประมาณแผ่นดิน (ทานุฯ)
765,000 บาท
งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
1,004,800 บาท
งบบารุงการศึกษา
232,500 บาท
งบบารุงการศึกษา (งบยุทธศาสตร์ฯ)
600,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,602,800 บาท
งบประมาณภายนอก
เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด)
265,000 บาท
เงินอุดหนุนจาก อบจ.
565,700 บาท
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รออนุมัติ)
113,900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
944,600 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร
4,147,900 บาท
(สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณภายใน
ที่
1
2

3

โครงการ

ที่

กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน (ทานุฯ) 765,000 บาท
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
1.1 กิจกรรม จัดทาวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
การศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรม
1.2 กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
อยุธยา (140,500 บาท)
โครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ 2.1 กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
2.2 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา
(264,050 บาท)
2.3 กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจยั ครั้งที่ 1
2.4 กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจยั ครั้งที่ 2
2.5 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
2.6 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
2.7 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการ
3.1 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
บริหารจัดการท่องเที่ยวเมืองโลก
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 1
(120,000 บาท)
3.2 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 2

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
(บาท)
131,000
9,500
199,700
30,000
9,150
9,150
5,350
5,350
5,350
30,000
30,000

หน้า ๙

ที่

โครงการ

ที่

กิจกรรม

3.3

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 3
3.4 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 4
4 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
4.1 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
และภูมิปัญญา
ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5 โครงการการจัดการท่องเที่ยวเมือง 5.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
มรดกโลก (75,200 บาท)
ร่วมสมัย ในหัวข้อสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่น
มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
5.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย
ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ครั้ง)
6 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
6.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1
(42,250 บาท)
6.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2
7 โครงการถ่ายทอดศาสตร์ของ
7.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
(60,000 บาท)
7.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 1,004,800 บาท
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจา
8.1 เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
สถาบันอยุธยาศึกษา
8.2 เครื่องปริ้นเตอร์สี จานวน 2 เครื่อง
(732,500 บาท)
8.3 เครื่องแฟ็กซ์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
9 โครงการ งานทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา
งบบารุงการศึกษา 232,500 บาท
10 กิจกรรมการบริหารจัดการ
10.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม
สานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ประสานงานราชการ/ ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง
(187,320 บาท)
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ
10.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน/ถ่ายเอกสาร
10.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
10.4 ค่าวัสดุการเกษตร
10.5 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาสานักงาน
10.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์)
10.7 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เงินลงขัน)
11 กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ
(บาท)
30,000
30,000
63,000
55,200
20,000
21,125
21,125
30,000
30,000
700,000
24,000
8,500
272,300
42,320
35,000
5,000
5,000
10,000
40,000
50,000
25,180
หน้า ๑๐

ที่

โครงการ

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
15,000
5,000

12 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบัน 12.1 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
อยุธยาศึกษา (20,000 บาท)
12.2 จัดทารูปเล่มรายงานประจาปี
งบบารุงการศึกษา (ยุทธศาสตร์ฯ) 600,500 บาท
13 โครงการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
90,000
14 โครงการการวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน
300,000
15 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ศิลปินสัญจร)
210,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,602,800

งบประมาณภายนอก
ที่

โครงการ

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

งบเงินรายได้ตลาดนัด 265,000 บาท
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กิจกรรม วันสงกรานต์
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ทาบุญวัดบรมพุทธาราม)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)
กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรม วันสาคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)

65,000
35,000
3,000
3,000
3,000
28,000
48,000
50,000
30,000

งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 565,700 บาท
25
26
27
28

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
โครงการ“สอนน้องเรียนศิลป์”
โครงการวิจัยการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีศึกษาอาเภอเสนา
โครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนคลองสระบัว
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 113,900 บาท
29 แผนงานที่ ๑ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
30 แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่ง
ศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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100,000
100,000
265,700
100,000
๗๕,๐๐๐

38,900
944,600

หน้า ๑๑

บทที่ ๒
หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการดาเนินการตามกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการของแผน ซึ่งมีแนวทางและขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้

1. หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
มาตรา 13 ให้ คณะรัฐ มนตรีจัดให้ มีแผนการบริห ารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการ
บริ ห ารราชการของคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ คณะรัฐ มนตรีได้ แ ถลงนโยบายต่ อ รัฐ สภาแล้ ว ให้ ส านั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสานักงบประมาณ ร่วมกันจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบ
วันนั บแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้อ งดาเนินการ
จัดทาภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
มาตรา 14 ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทาเป็นแผนสี่ปี
โดยนานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดาเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย และแผนพั ฒ นาประเทศด้ า นต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่ วนราชการหรือ
บุ คคลที่จ ะรับ ผิ ดชอบ ในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่ จะต้องใช้
ระยะเวลาด าเนิ น การและการติดตามประเมิ นผล แผนปฏิบั ติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25 61
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มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็นแผน
สี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13
ในแต่ ล ะปี งบประมาณ ให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โดยให้ ร ะบุ
สาระสาคัญ เกี่ยวกับ นโยบายการปฏิบั ติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้วให้
สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณกาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้สานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันกาหนดแนวทางการจัดทา
แผนปฏิบั ติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดทาตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เพิ่มภาระงานในการจัดทาแผนจนเกินสมควร
1.2 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 34 กาหนดให้ “คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มี ห น้ าที่ พิ จารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒ นา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
1.3 ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(2) แผนปฏิบัติราชการประจาปี ให้จัดทาและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคาขอ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของปีงบประมาณต่อไป
ข้ อ 9 ในระหว่างการปฏิ บั ติ ต ามแผนบริห ารราชการแผ่ น ดิ น ถ้ าคณะรั ฐ มนตรีมี ม ติ ให้ มี
การปรับ แผนการบริหารราชการแผ่น ดิน เพื่อให้ เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพื่อให้ สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดาเนินการแก้ไข
แผนการบริห ารราชการแผ่น ดิน ให้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ นาข้อระเบียบข้อ 5 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม และให้สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขแผนนิติบัญญัติและ
แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย
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ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ส่วนราชการดาเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้กาหนด
ไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้น
จาเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการดาเนินการตามวิธีการที่กาหนดไว้ในมาตรา 18 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เมื่อมีกรณีตามวรรคสอง หรือกรณีที่ส่วนราชการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่
กาหนดไว้ ในมาตรา 18 แห่ งพระราชกฤษฎี ก าว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
พ.ศ.2546 และคณะรัฐ มนตรีได้อนุ มัติให้ แก้ไขในกรณี ดังกล่าวแล้ ว ให้ ส่ วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้ แก้ไข
แผนปฏิบัติราชการรีบแจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
แผนนิติบัญญัติดาเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันโดยเร็ว
1.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้กาหนดประเด็น
ทิ ศ ทาง และนโยบายแผนอุ ด มศึ ก ษาระยะยาว โดยวางเป้ า หมายเมื่ อ สิ้ น สุ ด แผนในปี พ.ศ. 2565
คือ การยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษา ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน
และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ

2. แนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภารกิจหลัก
ที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้ บริการทางวิชาการแก่
สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ทา
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ
จากหลักการดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กาหนดเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ด้านกระบวนการพัฒนาแผนไว้ดังนี้
1. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบั น และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น โดยเป็ นแผนที่ เชื่ อมโยงกั บ ปรั ช ญาหรื อปณิ ธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๔)
2. มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงานภายใน
3. มี ก ระบวนการแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ค รบ ๔ พั น ธกิ จ
คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบ่ งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาปี และค่าเป้ าหมายของแต่ล ะตัวบ่ งชี้
เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
5. มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีครบ ๔ พันธกิจ
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6. มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างน้อยปีล ะ
๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อทราบ
7. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ งชี้ ข องแผนกลยุ ท ธ์ อย่ างน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา
8. มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็ น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจาปี

3. ขั้นตอนที่สาคัญในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561
จากกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ข้างต้นใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
๒๘ วันทาการ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะทางาน (๑ วัน) มีกระบวนการดังนี้
๑) สถาบันอยุธยาศึกษา ร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. ๒๕61 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทุกกลุ่มงาน
ขั้ น ตอนที่ 2 ศึ ก ษาและก าหนดแนวทาง ขั้ น ตอนในการด าเนิ น การ (๒ 5 วั น )
มีกระบวนการดังนี้
2) สถาบั น อยุ ธยาศึ กษา ศึ กษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ ข้ อมู ล และแนวทางการจั ดท า
แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕60 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา จากคู่มือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพื่อการจัดทางบประมาณ ของสานักงบประมาณ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2563-2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
3) ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ร่วมกัน
พิจารณาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ให้สมบูรณ์ และจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ขั้น ตอนที่ 3 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ต่อคณะกรรมการ
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ (1-5 วัน) มีกระบวนการดังนี้
4) จั ดประชุ มคณะกรรมการประจาสถาบั นอยุธยาศึกษา เพื่ อเสนอร่างแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และสรุปมติที่ประชุม
- กรณี ไม่ เห็ น ชอบ คณะกรรมการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
พ.ศ. ๒๕61 ด าเนิ น การปรั บ แก้ (ร่ าง) แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้ อนกลับไปดาเนินการตามกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่ 2 เป็นต้นไป
ตามลาดับ
- กรณีเห็นชอบ ให้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ (๑ วัน) มีกระบวนการดังนี้
5) สถาบั น อยุธยาศึกษา จัดทารูปเล่ มแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อจัดส่งไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 5 ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ (๑ วัน) มีกระบวนการดังนี้
6) จัดประชุมถ่ายทอดแผนการปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ประจาสถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการดังนี้
7) สถาบันอยุธยาศึกษา ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕61
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
แต่งตั้งคาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางในการ
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประชุมคณะกรรมการ
และจัดทา(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจาปี

เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจาปีต่อ
คณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
- จัดทารูปเล่ม
- จัดประชุมเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ

ปฏิบัติงานตามแผนงาน

กากับ ติดตาม และประเมินผลตามแผน
รูปภาพ : แสดงขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
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4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันอยุธยาศึกษา
การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกด้ ว ยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ท าให้
สถาบันอยุธยาศึกษา ทราบถึงจุดแข็ง (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) โอกาส (O: opportunities)
และอุปสรรค (T:Treats) เพื่อนาไปพัฒนาได้ต่อไป ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วย
วิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นสาคัญได้ดังต่อไปนี้

ปัจจัยภายใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1 . มี ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ที่ โด ด เด่ น ใน งาน ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงมีเครือข่ายทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติที่เข้มแข็ง

1. บุ คลากร งบประมาณ และสถานที่ ที่ ไม่ เพี ย งพอ
ท าให้ การด าเนิ น กิจ กรรมต่างๆ ของสถาบั น อาจไม่
ค รอบ ค ลุ ม ต่ อก ารด าเนิ น งาน ด้ าน ท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาตามพันธกิจของสถาบันอยุธยา
ศึกษา เนื่ องจากสถาบั น มี บ ทบาทส าคัญ ในการเป็ น
แหล่ ง ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอยุ ธ ยา การมี ข้ อ จ ากั ด
ดังกล่าว อาจทาให้เกิดการตรวจสอบดูแลข้อมูลที่ไม่
ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม และนาไปสู่ความผิดพลาดในการ
นาเสนอข้อมูลได้
2. อาคาร สถานที่ ในการให้ บริการไม่ เพี ยงพอและไม่
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งในส่วน
ของอาคารที่ตั้งสถาบันและอาคารหอศิลป์แห่งชาติ
3. บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานด้าน
ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และยั ง ขาดบุ ค ลากรที่ มี
ความชานาญเฉพาะด้านในบางศาสตร์ เช่น ด้านการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ดู แ ลระบบสารสนเทศ รวมถึ ง
นั กวิช าการยั งมี จานวนน้ อย ท าให้ ไม่ ส ามารถขยาย
กรอบและคุ ณ ภาพการด าเนิ น งานให้ ค รอบคลุ ม ต่ อ
ความคาดหวังของท้องถิ่นได้

2. มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดดเด่นทางด้านภูมิ
ปัญญาภาคกลาง และมีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองมรดกโลก
3 . บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถถ่ า ยทอดได้ รวมถึ ง มี ค วามพร้ อ มในการ
ให้ บ ริการข้อมู ล อยุธ ยาศึกษา เป็ น ที่ พึ่ งทางวิช าการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1. นโยบายของรั ฐ บาลและจั ง หวั ด ส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา อีก
ทั้ง พื้นที่โดยรอบสถาบันอยุธยาศึกษาแวดล้อมไปด้วย
แหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์

1. ทิศทางการดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีการบูรณาการ
ร่วมกัน ในเรื่องการกาหนดกรอบการทางาน นโยบาย
และงบประมาณ รวมถึงความต่อเนื่องในการดาเนิ น
โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. มี โ อกาสได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก 2. แหล่งงบประมาณภายนอก ไม่เห็นความสาคัญของ
หน่วยงานภายนอก
งานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมอย่ า งเต็ ม ที่ โดยไม่ มี ค วาม
ชั ด เจนในเรื่ อ งของงบประมาณและลั ก ษณะของ
กิจกรรมที่ของบประมาณสนับสนุนในแต่ละปี
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5. ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
S

W

1. มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ในงานท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมอยุ ธ ยา รวมถึ ง มี เครื อ ข่ า ยทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปั ญ ญาทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เข้มแข็ง
2. มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดดเด่นทางด้าน
ภู มิ ปั ญ ญาภาคกลาง และมี ที่ ตั้ ง อยู่ ในเขตเมื อ ง
มรดกโลก
3 . บุ ค ล า ก รมี ค ว าม รู้ ค ว าม ส า ม า รถ ด้ า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประวั ติ ศ าสตร์ และภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดได้ รวมถึงมีความพร้อม
ในการให้บริการข้อมูลอยุธยาศึกษา เป็นที่พึ่งทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา

1. บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ที่ไม่เพียงพอ ทาให้การ
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน อาจไม่ครอบคลุมต่อการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ตามพันธกิจ
ของสถาบันอยุธยาศึกษา เนื่องจากสถาบันมีบทบาทสาคัญใน
การเป็ นแหล่งข้ อมูลศิลปวัฒ นธรรมอยุธยา การมีข้อ จากัด
ดังกล่าว อาจทาให้เกิดการตรวจสอบดูแลข้อมูลที่ไม่ทั่วถึง ไม่
ครอบคลุม และนาไปสู่ความผิดพลาดในการนาเสนอข้อมูลได้
2. อาคาร สถานที่ในการให้บริการไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถาบั นอยุธยาศึกษา ทั้งในส่วนของอาคารที่ตั้ง
สถาบันและอาคารหอศิลป์แห่งชาติ
3. บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และยังขาดบุ คลากรที่มีความชานาญ
เฉพาะด้านในบางศาสตร์ เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ดูแล
ระบบสารสนเทศ รวมถึง นักวิชาการยังมีจานวนน้อย ทาให้
ไม่ ส ามารถขยายกรอบและคุ ณ ภาพการด าเนิ น งานให้
ครอบคลุมต่อความคาดหวังของท้องถิ่นได้

O

T

1. นโยบายของรั ฐบาลและจั งหวั ด ส่ งเสริม การ
ดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบั นอยุธยาศึก ษา
อีกทั้ง พื้นที่โดยรอบสถาบันอยุธยาศึกษาแวดล้อม
ไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์
2. มีโอกาสได้รับ การสนับ สนุ นงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก

1. ทิศทางการดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกที่เกีย่ วข้อง ไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกัน
ในเรื่องการกาหนดกรอบการทางาน นโยบายและ
งบประมาณ รวมถึงความต่อเนื่องในการดาเนินโครงการด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. แหล่งงบประมาณภายนอก ไม่เห็นความสาคัญของงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ โดยไม่มคี วามชัดเจนในเรื่อง
ของงบประมาณและลักษณะของกิจกรรมที่ของบประมาณ
สนับสนุนในแต่ละปี

วิสัยทัศน์
สถาบันอยุธยาศึกษา

กลยุทธ์
สถาบันอยุธยาศึกษา

ยุทธศาสตร์
สถาบันอยุธยาศึกษา

ภายใน พ.ศ. 2564
สถาบันอยุธยาศึกษา
จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้
ทางวั ฒ นธรรมอยุ ธ ยาเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและ
การพัฒนาท้องถิ่น

1. พั ฒ นาสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา
ให้ เป็ นสถาบั นวิชาการเพื่ อส่ งเสริ ม
การท่ องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ในฐานะเมืองมรดกโลก
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของ
ข้ อ มู ล ด้ า นวั ฒ นธรรมอยุ ธ ยา
เพื่ อ ข ย า ย เค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
เสริ ม สร้า งความร่ว มมื อ ในการ
พัฒนาท้องถิ่น
3. พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ การ
บ ริ ห า รจั ด ก า รอ งค์ ก รต า ม
พันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอยุธยา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ

หน้า ๑๘

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๑๘

5.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับบริบทการพัฒนาด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนากาลังคนของ
ประเทศในช่วงการ
ปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่สอง

(ร่าง) กรอบทิศทาง
แผนการศึกษาแห่งชาติ

นโยบายรัฐบาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว
15 ปี
แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 15 ปี ของ มรภ.อย.

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา
การผลิตครูเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
สู่อนาคตการศึกษาไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
โครงการ/กิจกรรม

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผน
ยุทธศาสตร์Reprofiling
มหาวิทยาราชภัฏ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบริหารจัดการ
จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนา
แหล่งเงิน
* งบประมาณแผ่นดิน
* งบรายได้มหาวิทยาลัย
* งบอื่นๆ

หน้า ๑๙

5.2 ความเชื่อมโยงเชิงประเด็นของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับบริบทการพัฒนาด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

บริบทการพัฒนาด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บริบทเชิงยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
1.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)

1.5 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.7 แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริบทเชิงยุทธศาสตร์ระดับสถาบันอยุธยาศึกษา
บริบทเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย
2.3 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บริบทเชิงนโยบายระดับสถาบันอยุธยาศึกษา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยกระดั บคุ ณภาพการอุ ดมศึ กษาไทย เพื่ อ (1) ผลิ ตและพั ฒนาบุ ค ลากรที่ มี คุ ณภาพสู่ ตลาดแรงงาน
และ (2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวั ตน์ รวมทั้ง (3) สนับสนุนการพั ฒนาที่ยั่งยื นของท้ องถิ่ นไทย (4) โดยใช้กลไกของธรรมาภิ บาล
การเงิน การก ากั บมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2-3 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อที่ 3 เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนาศาสตร์ของพระราชามาใช้
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน
2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๒๐

5.3 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ปรับปรุงประจาปี พ.ศ. 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
เป้าหมาย
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1. จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง
กับภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ
27 โครงการ/กิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3,650 คน
3. ร้อยละของผู้รับรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 85

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

1. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนาศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
2. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจยั เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา
ให้กับท้องถิ่นในด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
3. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจยั เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา
ให้กับท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
4. ร้อยละของผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับ
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
7. จานวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๒๑

ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
8. จานวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาของชุมชน 5 ครั้ง
9. ผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11. การนาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยาไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
12. จานวนข้อมูลงานวิจยั /องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 5 เรื่อง

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริม 1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่นและประชาชน
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก
2) พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมและประชาคมโลก
4) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นกับภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
5) ศึกษา วิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
6) อนุรักษ์ สืบสาน ฟืน้ ฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น สู่สังคมและประชาคมโลก
8) พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
9) ให้ความรู้โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย
10) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
11) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๒๒

กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
12) สนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
13) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
14) ศึกษาและวิจยั เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
15) ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการเป็นมรดกโลกของอยุธยา
16) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
17) พัฒนาโครงการ One Day Trip
18) สนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
19) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา 1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
เพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา 2) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่
ท้องถิ่น

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๒๓

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
2.1 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
2.2 มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย
2.3 มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดสานักงบประมาณ

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์

1. จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติ
27 โครงการ/กิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
3,650 คน
3. ร้อยละของผู้รับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/
ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ร้อยละ 50
5. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 40
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 1
7. ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
8. จานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 MOU
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หน้า ๒๔

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา
กลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจ
ของสถาบันอยุธยาศึกษา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1

1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริมการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุกระดับ
3) พัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับทิศทางและ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
4) พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5) พัฒนาเครือข่ายการทางานกับส่วนราชการในระดับจังหวัด/ภาค
6) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
7) พัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
8) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
9) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย
10) ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
11) มีการพัฒนาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์อย่างสม่าเสมอ
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หน้า ๒๕

บทที่ 3
แผนปฏิบัติราชการ งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. นโยบาย
1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนาศาสตร์ของพระราชา
มาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน
2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

2. ปรัชญา
รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา

3. วิสัยทัศน์
ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบั นอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒ นธรรมอยุธยาเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น

4. พันธกิจ
1. ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา
3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดาริ

5. กลยุทธ์
1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะ
เมืองมรดกโลก
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา

6. เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา

7. วัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล

8. ค่านิยม
ทานุบารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์

9. วัตถุประสงค์ของแผน
1. เพื่อทานุบารุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ตอบสนองพันธกิจของสถาบัน

10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของสานักงบประมาณ
1. จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/กิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,650 คน
3. ร้อยละของผู้รับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 85

11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
1. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนาศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
2. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่นในด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
3. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
4. ร้อยละของผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงาน
ระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
7. จานวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อยอดได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
8. จานวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาของชุมชน 5 ครั้ง
9. ผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11. การนาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยาไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง
12. จานวนข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 5 เรื่อง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ร้อยละ 50
5. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 40
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 1
7. ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
8. จานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 MOU
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12. ความเชื่อมโยงเชิงประเด็นของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริบทการพัฒนาด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

บริบทการพัฒนาด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
บริบทเชิงยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)
1.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)

1.5 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1.7 แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บริบทเชิงยุทธศาสตร์ระดับสถาบันอยุธยาศึกษา
บริบทเชิงนโยบายมหาวิทยาลัย
2.3 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บริบทเชิงนโยบายระดับสถาบันอยุธยาศึกษา

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพื่อ (1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและ (2) พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้ง (3) สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย (4) โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2-3 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ข้อที่ 3 เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนาศาสตร์ของพระราชามาใช้เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน
2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
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13. ความเชื่อมโยงเชิงประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับบริบทของสถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.3 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสังคม
1.4 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
1.5 ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
เป้าหมาย
1. สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
กลยุทธ์
1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
ในฐานะเมืองมรดกโลก
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมาย
1. มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
2. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย
3. มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
4. มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
กลยุทธ์
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา
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14. สรุปงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณภายใน
งบประมาณแผ่นดิน (ทานุฯ)
765,000 บาท
งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
1,004,800 บาท
งบบารุงการศึกษา
232,500 บาท
งบบารุงการศึกษา (งบยุทธศาสตร์ฯ)
600,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
2,602,800 บาท
งบประมาณภายนอก
เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด)
265,000 บาท
เงินอุดหนุนจาก อบจ.
565,700 บาท
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
113,900 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
944,600 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร
4,147,900 บาท
(สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณภายใน
ที่
1

2

3

โครงการ

ที่

กิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน (ทานุฯ) 765,000 บาท
โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
1.1 กิจกรรม จัดทาวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
การศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรม
1.2 กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา (140,500 บาท)
อาเซียน
โครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์ 2.1 กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
2.2 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา
(264,050 บาท)
2.3 กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจยั ครั้งที่ 1
2.4 กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจยั ครั้งที่ 2
2.5 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
2.6 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
2.7 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการ
3.1 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
บริหารจัดการท่องเที่ยวเมืองโลก
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 1
(120,000 บาท)
3.2 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 2
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งบประมาณ
(บาท)
131,000
9,500
199,700
30,000
9,150
9,150
5,350
5,350
5,350
30,000
30,000
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ที่

โครงการ

ที่

กิจกรรม

3.3

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 3
3.4 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 4
4 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
4.1 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
และภูมิปัญญา
ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5 โครงการการจัดการท่องเที่ยวเมือง 5.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
มรดกโลก (75,200 บาท)
ร่วมสมัย ในหัวข้อสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่น
มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
5.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย
ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ครั้ง)
6 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม
6.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1
(42,250 บาท)
6.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2
7 โครงการถ่ายทอดศาสตร์ของ
7.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
(60,000 บาท)
7.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 1,004,800 บาท
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจา
8.1 เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
สถาบันอยุธยาศึกษา
8.2 เครื่องปริ้นเตอร์สี จานวน 2 เครื่อง
(732,500 บาท)
8.3 เครื่องแฟ็กซ์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง
9 โครงการ งานทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา
งบบารุงการศึกษา 232,500 บาท
10 กิจกรรมการบริหารจัดการ
10.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม
สานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ประสานงานราชการ/ ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง
(187,320 บาท)
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ
10.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน/ถ่ายเอกสาร
10.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
10.4 ค่าวัสดุการเกษตร
10.5 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาสานักงาน
10.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์)
10.7 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เงินลงขัน)
11 กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
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งบประมาณ
(บาท)
30,000
30,000
63,000
55,200
20,000
21,125
21,125
30,000
30,000
700,000
24,000
8,500
272,300
42,320
35,000
5,000
5,000
10,000
40,000
50,000
25,180
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ที่

โครงการ

ที่

กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)
15,000
5,000

12 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบัน 12.1 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
12.2 จัดทารูปเล่มรายงานประจาปี
อยุธยาศึกษา (20,000 บาท)
งบบารุงการศึกษา (ยุทธศาสตร์ฯ) 600,500 บาท
13 โครงการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ
90,000
14 โครงการการวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน
300,000
15 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ศิลปินสัญจร)
210,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,602,800

งบประมาณภายนอก
ที่

กิจกรรม/โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

งบเงินรายได้ตลาดนัด 265,000 บาท
16
17
18
19
20
21
22
23
24

กิจกรรม วันสงกรานต์
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ทาบุญวัดบรมพุทธาราม)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา)
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)
กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย
กิจกรรม วันสาคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)

65,000
35,000
3,000
3,000
3,000
28,000
48,000
50,000
30,000

งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 565,700 บาท
25
26
27
28

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
โครงการ“สอนน้องเรียนศิลป์”
โครงการวิจัยการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรณีศึกษา อาเภอเสนา
โครงการงานวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนคลองสระบัว
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 113,900 บาท
29 แผนงานที่ ๑ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
30 แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่ง
ศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
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100,000
100,000
265,700
100,000
๗๕,๐๐๐

38,900
944,600
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1.1 สืบสานโครงการตาม
พระราชดาริและนาศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

ตัวชี้วดั สานักงบประมาณ
1. จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/กิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 3,650 คน
3. ร้อยละของผู้รับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
1. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนาศาสตร์
พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
2. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์
ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่นในด้านสังคม ไม่น้อยกว่า
2 โครงการ
3. จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์
ความรู้/นวัตกรรม/ งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/
พัฒนาให้กับท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

ประเภทงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม

เงิน
งบประมาณ

กิจกรรม จัดทาวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)

131,000

เงินนอก
งบประมาณ
-

เงิน
อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ

-

-

พัฑร์ แตงพันธ์

-

-

นักวิชาการ

-

-

สาธิยา รื่นชล

-

-

พัฑร์ แตงพันธ์

-

-

พัฑร์ แตงพันธ์

-

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

-

สาธิยา รื่นชล

-

-

พัฑร์ แตงพันธ์

แผ่นดิน (ทานุฯ)

กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

9,500
แผ่นดิน (ทานุฯ)

กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

199,700
แผ่นดิน (ทานุฯ)

กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

30,000
แผ่นดิน (ทานุฯ)

กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1

9,150
แผ่นดิน (ทานุฯ)

กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 2

9,150
แผ่นดิน (ทานุฯ)

กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3

5,350
แผ่นดิน (ทานุฯ)

5,350
แผ่นดิน (ทานุฯ)

5,350
แผ่นดิน (ทานุฯ)

รวมเงิน
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404,550
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ประเภทงบประมาณ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
4. ร้อยละของผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับ
บริการจากมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
6. จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับ
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
7. จานวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา
ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ต่อยอดได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
8. จานวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับ
ฟังปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาของชุมชน 5 ครั้ง
9. ผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11. การนาองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยาไปใช้อ้างอิงใน
บทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า1เรื่อง
12. จานวนข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้าน
วัฒนธรรมอยุธยา 5 เรื่อง

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 1
กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 2
กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 3
กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 4
กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม
ร่วมสมัย ในหัวข้อสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่น
มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3
กิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย
ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 ครั้ง)
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งที่ 2
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2
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เงิน
งบประมาณ

30,000
แผ่นดิน (ทานุฯ)

30,000
แผ่นดิน (ทานุฯ)

30,000

ผู้รับผิดชอบ

เงินนอก
งบประมาณ

เงิน
อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

-

อายุวัฒน์ ค้าผล

-

-

อายุวัฒน์ ค้าผล

-

-

อรอุมา โพธิ์จวิ๋

-

-

อรอุมา โพธิ์จวิ๋

-

-

สาธิยา รื่นชล

-

-

สาธิยา รื่นชล

อายุวัฒน์ ค้าผล
อายุวัฒน์ ค้าผล

แผ่นดิน (ทานุฯ)

30,000
แผ่นดิน (ทานุฯ)

63,000
แผ่นดิน (ทานุฯ)

55,200
แผ่นดิน (ทานุฯ)

20,000
แผ่นดิน (ทานุฯ)

21,125
แผ่นดิน (ทานุฯ)

21,125
แผ่นดิน (ทานุฯ)

30,000
แผ่นดิน (ทานุฯ)

30,000
แผ่นดิน (ทานุฯ)
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รวมเงิน

360,450

-

-

ประเภทงบประมาณ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมใน
ประเทศ
โครงการ การวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน

เงิน
งบประมาณ

90,000

ผู้รับผิดชอบ

เงินนอก
งบประมาณ
-

เงิน
อื่นๆ
-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

พัฑร์ แตงพันธ์

-

-

อรอุมา โพธิ์จวิ๋

65,000

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

อายุวัฒน์ ค้าผล

-

อรอุมา โพธิ์จวิ๋

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

อายุวัฒน์ ค้าผล

-

อายุวัฒน์ ค้าผล

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

สาธิยา รื่นชล

-

อายุวัฒน์ ค้าผล

(บ.กศ.ยุทธศาสตร์)

300,000
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์)

โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ศิลปินสัญจร)

210,500
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์)

กิจกรรม วันสงกรานต์

-

กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ทาบุญวัดบรมพุทธาราม)

-

กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)

-

กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)

-

กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)

-

(รายได้ตลาดนัด)

35,000
(รายได้ตลาดนัด)

3,000
(รายได้ตลาดนัด)

3,000
(รายได้ตลาดนัด)

3,000
(รายได้ตลาดนัด)

กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา)

-

28,000
(รายได้ตลาดนัด)

กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)

-

48,000
(รายได้ตลาดนัด)

กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย

-

กิจกรรม วันสาคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)

-

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์”

-

50,000
(รายได้ตลาดนัด)

30,000
(รายได้ตลาดนัด)

100,000
(งบอุดหนุน อบจ.)
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รวมเงิน

600,500

365,000

-

ประเภทงบประมาณ
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ วิจัยการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมกรณีศึกษา อาเภอเสนา
โครงการ งานวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนคลองสระบัว
แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมโครงการประชุ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์
แหล่ ง ศิ ล ปกรรมอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
รวมเงิน

เงิน
งบประมาณ
-

265,700

เงิน
อื่นๆ
-

ผู้รับผิดชอบ
พัฑร์ แตงพันธ์

(งบอุดหนุน อบจ.)

-

100,000

-

ปัทพงษ์ ชื่นบุญ

-

อรอุมา โพธิ์จวิ๋

(งบอุดหนุน อบจ.)

-

38,900
(หน่วยอนุรกั ษ์ฯ)

-

รวมเป็นเงินในงบประมาณทั้งสิ้น 1,365,500
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เงินนอก
งบประมาณ

404,600
769,600

-

หน้า 38

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ :
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2.1 มีระบบการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศ
2.2 มีระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลที่ทันสมัย
2.3 มีเครือข่ายการทางานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วดั สานักงบประมาณ
1. จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์
และวัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/กิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 3,650 คน
3. ร้อยละของผู้รับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบันอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
4. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ร้อยละ 50

โครงการ/กิจกรรม
เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

ประเภทงบประมาณ
เงิน
งบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

เงิน
อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

700,000

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

-

ธัญวลัย แก้วแหวน

งบแผ่นดิน (ครุภัณฑ์)

เครื่องปริ้นเตอร์สี จานวน 2 เครื่อง

24,000
งบแผ่นดิน (ครุภัณฑ์)

เครื่องแฟ็กซ์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ จานวน 1 เครื่อง

8,500
งบแผ่นดิน (ครุภัณฑ์)

งานทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา

272,300
งบแผ่นดิน (สื่งก่อสร้าง)

ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียนอบรมสัมมนาประชุมประสานงานราชการ/
ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน/ถ่ายเอกสาร

42,320

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

5,000

(บ.กศ.)

35,000
(บ.กศ.)
(บ.กศ.)

ค่าวัสดุการเกษตร

5,000
(บ.กศ.)

ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาสานักงาน

10,000

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์)

40,000

(บ.กศ.)
(บ.กศ.)

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (เงินลงขัน)
กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
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50,000
(บ.กศ.)

25,180
(บ.กศ.)
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5. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 40

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์

15,000

ตัวชี้วัด
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 1
7. ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
8. จานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 MOU

-

-

-

ประภาพร แตงพันธ์

(บ.กศ.)

รวมเงิน 1,232,300

เป้าหมาย

-

โครงการ/กิจกรรม
จัดทารูปเล่มรายงานประจาปี

ประเภทงบประมาณ
เงิน
งบประมาณ

เงินนอก
งบประมาณ

เงิน
อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

5,000

-

-

ประภาพร แตงพันธ์

100,000

-

สายรุ้ง กล่าเพชร

-

ประภาพร แตงพันธ์

(บ.กศ.)

โครงการจัดซื้อข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรประจาห้องศูนย์
ข้อมูลอยุธยาศึกษา
แผนงานที่ ๑ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รวมเงิน

-

(อบจ.)

-

5,000
รวมเป็นเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 1,237,300
รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร 2,602,800
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๗๕,๐๐๐
(หน่วยอนุรักษ์ฯ)

175,000
175,000
944,600

-
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