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แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
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คานา

ตามบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา จึ ง จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของ
สถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูป
การศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนาสถาบันอยุธยาศึกษาไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคม
ได้อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรม แผนปฏิ บั ติ ราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่ งเนื้ อหาออกเป็ น 6 ส่ ว น
คื อ ส่ ว นที่ 1 บทน า ส่ ว นที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ส่ ว นที่ 3 แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ส่ ว นที่ 4 รายละเอี ย ดกิ จ กรรมหลั ก
ส่วนที่ 5 การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตาม
และประเมินผล สถาบันอยุธยาศึกษา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จะเป็ น เครื่องมือส าหรับ การน ายุท ธศาสตร์ ของมหาวิท ยาลั ย และการดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
ไปสู่ การปฏิบั ติที่ชัดเจนและผลั กดัน ให้ การดาเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสั มฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

สถาบันอยุธยาศึกษา
ธันวาคม 2561
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพื่ อให้ ก ารดาเนิ น งานขององค์กรบรรลุ ผ ลตามเป้ าหมาย และการบริห ารงบประมาณเป็น ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สถาบัน
อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ขึ้ น
เพื่อให้การบริหารราชการของสถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล สามารถน ามหาวิ ท ยาลั ย ไปสู่ เป้ า หมาย
ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่ มีความสาคัญสาหรับการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยแบ่งเนื้อหาของแผน
ออกเป็ น 6 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 บทน า ส่ ว นที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมหลัก
ส่วนที่ 5 การนาแผนปฏิบั ติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตาม
และประเมินผล

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ใช้เป็ น กรอบแนวทางและเป้ าหมายการด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อให้ การดาเนิน โครงการตามยุทธศาสตร์ ของสถาบันอยุธยาศึกษาบรรลุ ผลสาเร็จตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 2562
3) เพื่อให้การดาเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจของสถาบัน

1.3 ตัวชี้วัด
1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
2) ผลการดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา บรรลุผลตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3) ผลการดาเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจทั้ง 3 ด้าน
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หน้า ๑

ส่วนที่ 2
กรอบการกาหนดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจา ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ภายใต้ข้อกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตร์ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติราชการที่สาคัญ ดังนี้

1. หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
มาตรา ๑๖ ให้ ส่ วนราชการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการนั้ น โดยจั ดท าเป็ นแผนสี่ ปี
ซึ่งจะต้องสอดคล้ องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา ๑๓ ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ ส่ วนราชการ
จัดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปี โดยให้ ระบุ สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิ บัติราชการของส่ วนราชการ
เป้ าหมายและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รวมทั้ งประมาณการรายได้ และรายจ่ ายและทรั พ ยากรอื่ น ที่ จ ะต้ อ งใช้
เสนอต่ อรั ฐมนตรี เพื่ อให้ ความเห็ นชอบ เมื่ อรั ฐมนตรี ให้ ความเห็ นชอบแผนปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการใด
ตามวรรคสองแล้ วให้ ส านั กงบประมาณด าเนิ นการจั ดสรรงบประมาณเพื่ อปฏิ บั ติ งานให้ บรรลุ ผลส าเร็จในแต่
ละภารกิ จตามแผนปฏิ บั ติ ราชการดั งกล่ าว ในกรณี ที่ ส่ วนราชการมิ ได้ เสนอแผนปฏิ บั ติ ราชการในภารกิ จใด
หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ สาหรับภารกิจนั้น เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
1.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์
1.2.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้ านการศึ ก ษาของรั ฐ บาลจากค าแถลงนโยบายต่ อ รัฐ สภา พลเอกประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ควบคู่กัน ดังนี้
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1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี
5) ส่ งเสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร้า งแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน
6) พั ฒ นาระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครูที่ มี คุ ณ ภาพและมี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
7) ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้ างสรรค์ งานศิ ล ปะและวัฒ นธรรมที่ เป็ น สากล เพื่ อ เตรีย มเข้ าสู่ เสาหลั ก วัฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
1.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็ นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒ นา 6
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1) ความมั่นคง
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
โดยนากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
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1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 ได้ ว างกรอบหลั ก การไว้ 4 ประการ คื อ
1) ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง 2) คนเป็ น ศูน ย์ก ลางของการพั ฒ นา 3) การมีส่ ว นร่ว มในการพั ฒ นา และ
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.2.4 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1.2.5 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามแผนยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เพื่อการพั ฒ นาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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1.2.6 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 11 ข้อ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้
1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ส่ งเสริ มให้ มีการผลิ ต งานวิจัย การสร้างสรรค์ นวัตกรรม องค์ความรู้ สื บ สานโครงการ
อัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ ปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของสั งคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
3) เป็ น ศู น ย์ ก ลางการบริ ก าร และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน
4) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า
เพื่อให้เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8) สนั บ สนุ น พั ฒ นาการสร้ างความร่ว มมื อ ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ค วามเป็ น สากล
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เร่ งรัด ให้ มีอ าจารย์คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกและตาแหน่ งทางวิช าการ เพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
10) เร่งรัดการพัฒ นาคุณ ภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
1.2.7 นโยบายบริหารงานของอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 12 ข้อ ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้นาสังคม
ในทิศทางที่ถูกต้อง
2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการ
การวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
3) ส่ งเสริมการสร้ างเครือข่าย และการเป็ นศูน ย์กลางการบริการวิช าการให้ เป็นที่ พึ่ งของ
ท้องถิ่นและสังคม
4) ส่งเสริมการสืบสาน ทานุบารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร
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6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ
7) เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิ ทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนางาน
สู่ความเป็นเลิศ
8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พึ่งพาให้ท้องถิ่น
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบ สานแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อน้อมนามาสู่การปฏิบัติ
10) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดูแล
รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11) สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบ ท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
12) ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์
1.2.8 นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา
1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและนาศาสตร์ของ
พระราชามาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน
2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
1.2.9 ปรัชญา
รอบรู้ เชิดชู สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา
1.2.10 วิสัยทัศน์
ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น
1.2.11 พันธกิจ
1. ทานุบารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา
3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดาริ
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1.2.12 กลยุทธ์
1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาใน
ฐานะเมืองมรดกโลก
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา
1.2.13 เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา
1.2.14 วัฒนธรรมองค์กร
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล
1.2.15 ค่านิยม
ทานุบารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์
1.3 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด สรรและการบริ ห ารงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบั น
อยุ ธ ยาศึ ก ษา เป็ น ไปอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายส าคั ญ ของรั ฐ บาล
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย
พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง นโยบายและพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อให้สถาบันอยุธยาศึกษา
ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดลาดับความสาคัญของภารกิจของหน่วยงานให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล
ตามพั น ธกิ จ ที่ ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ จึงก าหนดนโยบายการจัด สรรและการบริห ารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประกอบด้วย นโยบายทางการเงิน จานวน 9 ข้อ หลักการสาคัญ จานวน 2 ข้อ
และแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
นโยบาย
1. จั ด สรรงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ นโยบายและข้ อ ก าหนดที่ ส าคั ญ ของ
มหาวิทยาลัย หน่ วยงานต้องดาเนิ น ภารกิจที่มีความสอดคล้ องกับนโยบายรัฐ บาล ยุท ธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนยุท ธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิท ยาลั ย
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับ
แหล่งที่มาของงบประมาณ คานึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง
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2. จัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานต้องให้ความสาคัญในการจัดทางบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ ที่มีการบรูณาการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการ
(Agenda) และมิติ พื้ น ที (Area) ภายใต้ กรอบการจัดท าแผนงานและโครงการที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุท ธศาสตร์
พันธกิจ และภารกิจที่สาคัญของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ระหว่างทุกหน่วยงาน เพื่อลดความ
ซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ และมี
การกากับ ดูแล ติดตามผลการดาเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. ทบทวนการดาเนินภารกิจในปีที่ผ่านมา โดยนาผลการประเมินแผนงาน/โครงการ และผลการ
วิเคราะห์การประเมินตนเอง ของปี ที่ผ่านมา มาพิจารณาเพื่อทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ ทีมีผลการประเมินหรือมีความสาคัญในระดับต่า หมดความจาเป็น หรือไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อนางบประมาณดังกล่าวไปดาเนินภารกิจที่มีความสาคัญใน
ระดับสูงมีความจาเป็นเร่งด่วน มีความพร้อม ส่วนภารกิจที่ดาเนินการต่อเนื่องให้ มีการพัฒ นาต่อยอดการ
ดาเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ /จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น และความพร้ อ มการด าเนิ น งาน โดยหน่ ว ยงาน
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ แผนงานยุ ท ธศาสตร์ม ากกว่า แผนงานพื้ น ฐาน พร้อ มพิ จ ารณาถึ งความจ าเป็ น เร่ง ด่ ว น
ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมการดาเนินงานทุกด้าน กาหนดเป้าหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
5. การดาเนินภารกิจของหน่วยงาน พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน
ทั้งเงินงบประมาณรายได้ และแหล่งเงินอื่นของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการดาเนินภารกิจของ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการดาเนินงาน โดยการดาเนินภารกิจ
แผนงาน/โครงการ ต้องยึดหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันโดยเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
7. เพิ่มประสิทธิการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องกาหนดแผนการดาเนินงานในแต่ละแผนงาน/
โครงการ (แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาล มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยการใช้งบประมาณตาม
ภารกิจต้องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ า การดาเนินงานคานึงถึงความประหยัด ซึ่งยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ
8. จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น มหาวิทยาลัย
เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้ ว ย 4
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
9. จั ด สรรงบประมาณเพิ่ ม เติ ม เพื่ อรองรั บ การพั ฒ นางานวิ จั ยและนวั ต กรรม และการพั ฒ นา
ศักยภาพบุ ค ลากร โดยมุ่งเน้ น ให้ เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้ป ระโยชน์ต่อยอดได้ และพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคลากรสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น
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หลักการสาคัญ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องมีหลักสาคัญในการดาเนินการ
ดังนี้
1. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การจัดทางบประมาณต้องมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล
ส่ ว นการใช้จ่ ายงบประมาณ หน่ ว ยงานต้อ งดาเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย หลั กเกณฑ์ และระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่ว นเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้
2. หลักการมีส่วนร่วม การดาเนินแผนงาน/โครงการ ต้องมีกระบวนการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนในการดาเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการจัดทาแผนงาน แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้การจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายสาคัญตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และนโยบายการจัดทางบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ กับงบประมาณ
ที่ ใช้ ในการด าเนิ น งาน โดยจ าแนกวงเงิ น งบประมาณและรายละเอี ย ดงบประมาณ ออกเป็ น 3 ส่ ว น
ประกอบด้วย
1) แผนงานยุทธศาสตร์
: แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2) แผนงานพื้นฐาน
: แผนงานตามภารกิจพื้นฐาน
3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ
: รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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กรอบวงเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13.1 งบบารุงการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
กิจกรรม การบริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
157,320
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ ัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ/
22,320
ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน/ถ่ายเอกสาร
30,000
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
10,000
ค่าวัสดุการเกษตร
5,000
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาสานักงาน
5,000
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์)
35,000
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เงินลงขัน)
50,000
กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
25,180
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา
17,500
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
12,500
จัดทารูปเล่มรายงานประจาปี
5,000
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
30,500
รวมเงินงบประมาณ
230,500

13.2 งบแผ่นดินรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง
โครงการ/กิจกรรม
ชุดครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
ก่อสร้างห้องเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา
ชุดเครื่องเสียง จานวน 2 ชุด

งบประมาณ (บาท)
354,000
707,400
21,500
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1,082,900

13.3 งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
กิจกรรม วันสาคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)
60,000
กิจกรรม วันสงกรานต์
75,000
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ทาบุญวัดบรมพุทธาราม)
35,000
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)
3,000
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)
3,000
กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย
25,000
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)
3,000
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (หล่อเทียน)
30,000
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)
60,000
กิจกรรม เข้าวัดทาบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ในวันธรรมเสวนะตลอดเทศกาลเข้าพรรษา
15,600
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
309,600
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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13.4 งบประมาณแผ่นดิน (ทานุบารุงฯ)
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ เผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2
กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 3
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา
โครงการ จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา
กิจกรรม จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1
กิจกรรม จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2
โครงการ ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2
โครงการ สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โครงการ ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรม ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา (วิจัย 3 เรื่อง)

งบประมาณ
(บาท)
234,380
9,150
8,560
8,560
140,400
9,150
8,560
50,000
131,000
68,000
63,000
307,620
188,000
69,020
25,300
25,300
32,000
32,000
60,000
60,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

765,000

13.5 งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ)
โครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน

500,000
500,000

(รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจัดทาข้อมูลท้องถิ่น 5 พื้นที่ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา)

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
โครงการ ลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
โครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
โครงการ ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
โครงการ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยุธยา-มรดกโลก
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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13.6 งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
โครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการงานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
50,000
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
25,000
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2
25,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
50,000

13.7 งบสนับสนุนจากสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน่วยอนุรักษ์ฯ)
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)
โครงการ สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
65,200
โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
28,700
การบริหารงานหน่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา
75,000
(แผน 1)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
168,900

13.8 เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เงินอุดหนุนจาก
อบจ.
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

งบประมาณ 5 %
ที่ ม.รภ. สมทบ
อบจ.
(บาท)

100,000
100,000
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สรุปภาพรวมโครงการหลัก ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทงบ

งบภายใน

งบภายนอก
รวม

จานวนงบฯ

%

4,543,000 94.42

268,900 5.58
4,811,900

100

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

ประเภทงบ

จานวนงบฯ

ชื่องบประมาณ

%

งบประมาณแผ่นดิน (งบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณแผ่นดิน (ทานุบารุงฯ)
งบแผ่นดิน 3,997,900 83.09
งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ)
งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)
งบบารุงการศึกษา
งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
งบเงินรายได้ 545,100 11.32 เงินสบทบจากมหาวิทยาลัย 5 %
(เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งบภายนอก

268,900

5.59

รวม

4,811,900

100

เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
รวม

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จานวนงบฯ

%

1,082,900 22.6
765,000 15.9
2,100,000 43.6
50,000
1
230,500 4.8
309,600 6.4
5,000 0.1

168,900

3.5

100,000

2.1

4,811,900

100

หน้า ๑๓

ส่วนที่ 3
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.1 สรุปภาพรวมโครงการ ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
งบแผ่นดิน
(บาท)
865,000
500,000
1,550,000
1,082,900
3,997,900

แหล่งเงิน
รวม
งบ บ.กศ. งบรายได้อื่น โครงการ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
15
865,000
5
500,000
6
1,550,000
230,500
5
1,313,400
314,600
10
314,600
230,500 314,600
41
4,543,000

2

งบแผ่นดิน
(บาท)
-

แหล่งเงิน
งบ บ.กศ.
(บาท)
-

รวม

1
3

-

-

รวมทั้งสิ้น

44

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน

จานวน
โครงการหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กิจกรรมวันสาคัญจากเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
รวม

15
5
6
5
10
41

คิดเป็นร้อยละ
โครงการ งบประมาณ
36.6
12.2
14.6
12.2
24.4
100

19
11
34
29
7
100

งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
จานวน
โครงการหลัก

หน่วยงาน
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

3,997,900 230,500

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม
คิดเป็นร้อยละ
งบรายได้อื่น โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(บาท)
168,900
2
168,900
67
62.8
100,000
268,900

1
3

100,000
268,900

33
100

37.2
100

583,500

44

4,811,900

100

100
หน้า ๑๔

3.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1.1 จานวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนาศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น
1.2 ร้อยละของผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ
KPI110 จานวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
KPI111 ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
27 โครงการ/กิจกรรม
3,650 คน
ร้อยละ 85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ :
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

โครงการหลัก :
62101
62108

แผนงาน :
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ผลผลิต :
ผ.013 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๑๕

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โครงการหลัก

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

62108 โครงการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

915,000

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

แหล่งงบประมาณ
(บาท)
งบแผ่นดิน

915,000

จานวน
กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลัก

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานโครงการหลัก

15

สอศ.

KPI109 จ านวนผลงานด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)
KPI110 จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
(3,650 คน)
KPI111 ร้ อ ยละของการรั บ รู้ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 85)
KPI112 ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

กิจกรรม/โครงการ

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๑๖

รายละเอียดโครงการ
รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก
62101 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1-

6217000010 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

62108 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1234-

6217000003
6217000004
6217000013
6217000008

โครงการสร้างสรรค์ศลิ ป์ถน่ิ มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ( 7 กิจกรรม)

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
32,000

แหล่งงบประมาณ

32,000

งบแผ่นดิน

833,000
188,000
69,020
50,600
234,380

งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน

131,000
60,000
100,000

งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน

กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 140,400
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา 50,000
กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 9,150
กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 9,150
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1 8,560
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2 8,560
กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 3 8,560

567-

6217000009 โครงการจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
6217000015 โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6217000015 โครงการส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
รวมเป็นเงิน 865,000 บาท

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๑๗

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5 โรงเรียน

ตัวชี้วัด
KPI207 จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ :
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการหลัก :
62203

แผนงาน :
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ผลผลิต :
ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โครงการหลัก

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

62203 โครงการมหาวิ ท ยาลั ย พี่ เลี้ ย ง
โรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย
- โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
แหล่ งเรีย นรู้ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ในโรงเรีย น
และชุมชน (รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจัดทา
ข้ อ มู ล ท้ อ งถิ่ น 5 พื้ น ที่ พร้ อ มจั ด แสดง
นิทรรศการภูมิปัญญา)

500,000

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

แหล่งงบประมาณ
(บาท)
งบแผ่นดิน

500,000

จานวน
กิจกรรมหลัก

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลัก

5

สอศ.

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานโครงการหลัก
KPI204 จานวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
(5 โรงเรียน)

หน้า ๑๘

รายละเอียดโครงการ
รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก
62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วงเงิน
งบประมาณ
(บาท)
500,000

แหล่งงบประมาณ
งบแผ่นดิน

(รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจัดทาข้อมูลท้องถิ่น 5 พื้นที่พร้อมจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา)

1103210160152
2103210160252
3103210160352
4103210160452
5103210160552
รวมเป็นเงิน 500,000 บาท

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 5

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด
3.2 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/สานัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ
ร้อยละ 80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ :
3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

โครงการหลัก :
62302

แผนงาน :
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

ผลผลิต :
ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
วงเงินงบประมาณ
(บาท)
62302 โครงการส่งเสริมและพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิง
1,550,000
วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
โครงการหลัก

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

แหล่งงบประมาณ
จานวน
ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานโครงการหลัก
(บาท)
กิจกรรมหลัก โครงการหลัก
งบแผ่นดิน
1,500,000
4
สอศ.
KPI109 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
งบแผ่นดิน
50,000
2
สอศ.
เมืองมรดกโลก (2 พื้นที่)
(บริการวิชาการ)

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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รายละเอียดโครงการ
รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก
62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
1 - 6217000017 โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
2 - 6217000018 ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
3 - 6217000022 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
4 - 6217000023 โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1 - 6217000020 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
2 - 6217000021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2

วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ
(บาท)
1,500,000
250,000
งบแผ่นดิน
169,550
งบแผ่นดิน
30,000
งบแผ่นดิน
1,050,450
งบแผ่นดิน
50,000
25,000
งบแผ่นดิน
25,000
งบแผ่นดิน

รวมเงินงบประมาณ 1,550,000 บาท

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
-

ตัวชี้วัด
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
โครงการหลัก
โครงการบริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

วงเงินงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวน
(บาท)
(บาท)
กิจกรรมหลัก
230,500
งบบารุงการศึกษา
230,500
1,082,900
งบแผ่นดิน
1,082,900 3 รายการ

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลัก
สอศ.
สอศ.

ตัวชี้วัดผลการดาเนินงานโครงการ
หลัก
-
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รายละเอียดโครงการ
รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก
กิจกรรม การบริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ/ค่ายานพาหนะและน้ามันเชื้อเพลิง
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน/ถ่ายเอกสาร
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าวัสดุการเกษตร
ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาสานักงาน
ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์)
ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เงินลงขัน)
กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
จัดทารูปเล่มรายงานประจาปี
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

วงเงินงบประมาณ
(บาท)
157,320
22,320
30,000
10,000
5,000
5,000
35,000
50,000
25,180
17,500
12,500
5,000
30,500
1,082,900

แหล่งงบประมาณ
งบบารุงการศึกษา

งบบารุงการศึกษา
งบบารุงการศึกษา
งบบารุงการศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน

รวมเงินงบประมาณ 1,550,600 บาท
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ส่วนที่ 4
รายละเอียดกิจกรรมหลัก
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.ชื่อโครงการ :
รหัสโครงการ :
แผนงาน :
ตัวชี้วัดที่ :

โครงการสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก :พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
6217000003
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา โดยการนาเสนอองค์ความรู้
ด้านต่าง ๆ ของอยุธยาเมืองมรดกโลกผ่านผลงานศิลปะ
2) เพื่อนาผลงานศิลปะจากศิลปินระดับชาติมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก :
พระนครศรีอยุธยา” เผยแพร่ต่อสาธารณชน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไป 100 คน
งบประมาณโครงการ : 188,000 บาท
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ
3. ผลงานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ
เชิงคุณภาพ
1. มี ต้ น แบบงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ของท้ อ งถิ่ น เมื อ งมรดกโลก
เพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ และส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
ชิ้น

100
500
30

ชิ้นงาน

30

ร้อยละ

90

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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2.ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
รหัสโครงการ : 6217000004
แผนงาน :
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมยกย่ อ งเชิ ด ชู เกี ย รติ บุ ค คลผู้ มี ผ ลงานดี เด่ น ทางการศึ ก ษา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และภู มิ ปั ญ ญา ในเขตบริ ก ารการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ แ ก่ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครนายก
2) เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับกลุ่มครูภูมิปัญญาและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
กลุ่มเป้าหมาย : 1) ภูมิปัญญาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก
2) บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป
งบประมาณโครงการ : 69,020 บาท
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ
จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คน
100
เชิงคุณภาพ
1. เล่มสารสนเทศองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาจากบุคคลที่ได้รับ
เล่ม
20
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
ร้อยละ
90
3.ชื่อโครงการ :
รหัสโครงการ :
แผนงาน :
ตัวชี้วัดที่ :

โครงการสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา
6217000006
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

วัตถุประสงค์ :
1) สร้างแหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิวัฒนธรรมอยุธยา
2) เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและผู้ ส นใจทั่ ว ไป ได้ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมอยุ ธ ยาในด้ า นต่ า ง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย : สถาบันอยุธยาศึกษา
งบประมาณโครงการ : 707,400 บาท
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ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. อาคารของเก็บของ
เชิงคุณภาพ
1. ห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงเวลา
1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ

4.ชื่อโครงการ :
รหัสโครงการ :
แผนงาน :
ตัวชี้วัดที่ :

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

งาน

1

งาน

1

งาน

1

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
6217000007
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อให้การบริการของศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษามีความพร้อมในการบริการ
2) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอน
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ จานวน 200 คน
งบประมาณโครงการ : 354,000 บาท
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครุภัณฑ์ประจาห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
เชิงเวลา
1. ผลการดาเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1

5.ชื่อโครงการ :
รหัสโครงการ :
แผนงาน :
ตัวชี้วัดที่ :

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ชุด

1

ร้อยละ

85

ร้อยละ

100

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา
6217000008
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป
2) เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป จานวน 1,700 คน
งบประมาณโครงการ : 234,380 บาท
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๒๖

กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ (140,400 บาท)
2. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา (50,000 บาท)
3. กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1 (9,150 บาท)
4. กิจกรรม นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 2 (9,150 บาท)
5. กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 (8,560 บาท)
6. กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 (8,560 บาท)
7. กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนานคร ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 (8,560 บาท)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
(ไตรมาส 2)
2. กิ จ กรรม อบรมให้ ค วามรู้ เรื่ อ งอยุ ธ ยา
ศึกษา (ไตรมาส 4)
3.กิ จ กรรม น าเสนอผลงานวิ ช าการและ
งานวิจัย ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1)
4. กิ จ กรรม น าเสนอผลงานวิ ชาการและ
งานวิจัย ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3)
5. กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1)
6. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 2)
7. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3 (ไตรมาส 3)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
(Target)
250
85
1200
85
50
85
50
85
50
85

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

คน
ร้อยละ

50
85

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ

คน
ร้อยละ

50
85

6.ชื่อโครงการ :
รหัสโครงการ :
แผนงาน :
ตัวชี้วัดที่ :

โครงการจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ)
6217000009
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่ อเผยแพร่ องค์ความรู้ท างวิช าการและงานวิจัยทางด้านวัฒ นธรรมอยุธยา โดยพิ มพ์ เผยแพร่
บทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์
(Review Article) วิ จ ารณ์ ห นั ง สื อ (Book Review) ทางด้ า นอยุ ธ ยาศึ ก ษา ในสาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์
2) เพื่ อ พั ฒ นาวารสารวิช าการของสถาบั น อยุธ ยาศึก ษา ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานวารสารวิช าการ
ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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กลุ่มเป้าหมาย : วารสารวิชาการ 2 ฉบับ
งบประมาณโครงการ : 131,000 บาท
กิจกรรมย่อย
1. จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (1 ฉบับ) (68,000 บาท)
2. จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (1 ฉบับ) (63,000 บาท)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
กิจกรรมย่อย
1. จัดทาวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (1 ฉบับ) ไตรมาส 2
1. จัดทาวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (1 ฉบับ) ไตรมาส 4

7.ชื่อโครงการ :
รหัสโครงการ :
แผนงาน :
ตัวชี้วัดที่ :

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการพิมพ์วารสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนการพิมพ์วารสาร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน่วยนับ
งาน
งาน

ค่าเป้าหมาย
(Target)
1
1

งาน
งาน

1
1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6217000010
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนาศาสตร์พระราชา
มาปรับใช้กับการดารงชีวิต ตลอดจนสามารถนามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นาชุมชน เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จานวน 40 คน
งบประมาณโครงการ : 32,000 บาท (ไตรมาส 3)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย(Target)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
กิจกรรม
1
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คน
40
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
ร้อยละ
85
เชิงเวลา
1. ผลการดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
ร้อยละ
100

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๒๘

8.ชื่อโครงการ :
รหัสโครงการ :
แผนงาน :
ตัวชี้วัดที่ :

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 - 2
6217000013
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่ อจั ด อบรมให้ ความรู้เชิงปฏิบั ติก ารด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมอยุธ ยา และสร้างสรรค์ผ ลงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาไทย
2) เพื่ อ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การเรีย นรู้ และการสื บ ทอดศิล ปะและวัฒ นธรรมอยุธ ยาให้ คงอยู่สื บ ไป
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จานวน 60 คน
งบประมาณโครงการ : 50,600 บาท (ไตรมาส 1)
กิจกรรมย่อย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 (25,300 บาท)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2 (25,300 บาท)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1)
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา
ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1)

9.ชื่อโครงการ :
รหัสโครงการ :
แผนงาน :
ตัวชี้วัดที่ :

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู้
ความเข้าใจ

หน่วยนับ
คน
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
(Target)
30
85

คน
ร้อยละ

30
85

โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6217000015
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)

วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่สนใจ
งบประมาณโครงการ : 60,000 บาท (ไตรมาส 4)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
กิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด(Indicators)

ศึกษาและเผยแพร่อ งค์ความรู้ด้านภู มิปัญ ญา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนองค์ความรู้
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการนาไปใช้ประโยชน์
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target)
รายการ
3
ร้อยละ
85
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10.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน
รหัสโครงการ : 6217000016
แผนงาน :
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI301 จ านวนพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การสร้ า งเสริ ม ศั ก ยภาพการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก (5 พื้นที่)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่ อ ศึ ก ษารวบรวมองค์ ค วามรู้ ด้ า นภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (5 พื้นที่) และเผยแพร่แก่สาธารณชน
2) เพื่ อ ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาแหล่ งเรีย นรู้ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ตามยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาท้ องถิ่ น ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (5 พื้นที่)
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไป จานวน 500 คน
งบประมาณโครงการ : 500,000 บาท (กิจกรรม 1-3 ไตรมาส 3 / กิจกรรม 4-5 ไตรมาส 4)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 1
2. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 2
3. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 3
4. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 4
5. กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียนและชุมชน ครั้งที่ 5
ตัวชี้วัดของโครงการ :
กิจกรรมย่อย
กิจ กรรม ส่งเสริม และพั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 1
กิจ กรรม ส่งเสริม และพั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 2
กิจ กรรม ส่งเสริม และพั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 3
กิจ กรรม ส่งเสริม และพั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 4
กิจ กรรม ส่งเสริม และพั ฒ นาแหล่ ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 5

ตัวชี้วัด(Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม
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หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target)
กิจกรรม
1
ร้อยละ
85
กิจกรรม
ร้อยละ

1
85

กิจกรรม
ร้อยละ

1
85

กิจกรรม
ร้อยละ

1
85

กิจกรรม
ร้อยละ

1
85
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11.ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
รหัสโครงการ : 6217000017
แผนงาน :
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI301 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก (1 พื้นที่)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
2) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก
กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวจานวน 200 คน
งบประมาณโครงการ : 250,000 บาท
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรม
2. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม
2. ร้อยละความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม
เชิงเวลา
1. ไตรมาส 2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม
คน

1
200

ร้อยละ
ร้อยละ

85
85

กิจกรรม

1

12.ชื่อโครงการ : โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว
รหัสโครงการ : 6217000018
แผนงาน :
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI301 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก (1 พื้นที่)
KPI302 จานวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเมืองมรดกโลก (1 พื้นที่)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ในตาบลคลองสระบัว อาเภอพระนครศรีอยุธยา ให้เป็น
ต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนของตาบลคลองสระบัว
อาเภอพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ
3) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่กับชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป 230 คน
งบประมาณโครงการ : 169,550 บาท
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กิจกรรมย่อย
1. เตรียมความพร้อมของสถานที่เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว ไตรมาส 3 (104,050 บาท )
2. แถลงข่าวเปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว ไตรมาส 4 (16,500 บาท)
3. ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว ไตรมาส 4 (49,000 บาท)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

230

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

13.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น
รหัสโครงการ : 6217000019
แผนงาน :
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI303 จานวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่ อ จั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก ารการอนุ รั ก ษ์ แ ละดู แ ลรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ มในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ร่ ว มกั บ
ผู้นาชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2) เพื่อให้ผู้นาชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
3) เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในการอนุรักษ์ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้นาชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน 100 คน
งบประมาณโครงการ : 100,000 บาท (ไตรมาส 4)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
(Target)

คน

100

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90
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14.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1
รหัสโครงการ : 6217000020
แผนงาน :
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม ที่ ส อดคล้ องกับ ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไป 50 คน
งบประมาณโครงการ : 25,000 บาท (ไตรมาส 3)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
(Target)

คน

50

ร้อยละ

85

15.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2
รหัสโครงการ : 6217000021
แผนงาน :
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)
KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม ที่ ส อดคล้ องกับ ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไป 50 คน
งบประมาณโครงการ : 25,000 บาท (ไตรมาส 4)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
(Target)

คน

50

ร้อยละ

85

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๓๓

16.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา
รหัสโครงการ : 6217000022
แผนงาน :
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุ บ ารุงศิล ปวัฒ นธรรม ที่ ส อดคล้ องกับ ภู มิปั ญ ญาท้ องถิ่ น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการแนะนา
และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก ด้วยจิตสานึกในคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน
น าไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ท รัพ ยากรการท่ อ งเที่ ยวท้ อ งถิ่ น ได้อ ย่ างถูก ต้ อ งและเกิ ด ประโยชน์
แก่ท้องถิ่นตน
2) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา ด้วยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักมัคคุเทศก์
และวัฒนธรรม จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 50 คน
งบประมาณโครงการ : 30,000 บาท (ไตรมาส 2)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วเมื อ งมรดกโลกอยุ ธ ยาเพิ่ ม ขึ้ น
ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
(Target)

คน

50

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

17.ชื่อโครงการ : โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
รหัสโครงการ : 6217000023
แผนงาน :
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI109 จานวนผลงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)
วัตถุประสงค์ :
1) เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม
2) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นการบูรณาการด้า น
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การเรียนรู้ระหว่างครูภูมิปัญญากับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ
3) เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๓๔

กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ
งบประมาณโครงการ : 1,050,450 บาท (ไตรมาส 2-3)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายลเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามที่วางแผนไว้

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
(Target)

ครั้ง

24

ร้อยละ

85

ร้อยละ

90

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๓๕

งบบารุงการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา
รหัสโครงการ : 6217000005
แผนงาน :
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI321 จ านวนโครงการ/กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากร (ไม่ น้ อ ยกว่า 8 โครงการ/กิ จ กรรม)
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา จานวน 14 คน
งบประมาณโครงการ : 30,500 บาท (ไตรมาส 2-3)
ตัวชี้วัดของโครงการ :
ตัวชี้วัด(Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จานวนกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากร
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เชิงเวลา
1. สามารถดาเนินการได้ตามแผนงาน

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

กิจกรรม

3

ร้อยละ

80

กิจกรรม

3

2.ชื่อโครงการ : กิจกรรมบริหารสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
รหัสโครงการ : 6217000011
แผนงาน :
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ :
KPI405 ร้ อยละความพึ งพอใจของบุ คลากรที่ มี ต่อ บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมในการ
ท างาน (ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 85), KPI406 ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา
งบประมาณโครงการ : 200,000 บาท
ตัวชี้วัดของโครงการ :
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมการบริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา (122,320 บาท)
2. ค่าสาธารณูปโภค (35,000 บาท)
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา (25,180 บาท)
4. กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (17,500 บาท)
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๓๖

ส่วนที่ 5
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา สู่การปฏิบัติ ได้
วางระบบและกลไกการด าเนิ น งาน โดยจั ด ท าเป็ น แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง ระบุ
รายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็น
กลไกหลักสาหรับการปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา

จัดทา (ร่าง)
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

คณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
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ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
ไปสู่ การปฏิ บั ติ สถาบั น จึ งกาหนดกรอบระยะเวลาการติด ตามผลการด าเนิ นงาน และการประเมิน ผลการ
ดาเนิ นงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้
6.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
6.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ไตรมาส ๒
• (ต.ค.ธ.ค.)
ไตรมาส ๑

• (ม.ค.มี.ค.)

ไตรมาส ๔
• (เม.ย.มิ.ย.)
ไตรมาส ๓

• (ก.ค.ก.ย.)

ด้วยกลไก
1. การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อเร่งรัด และติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (3D)
6.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

รอบ ๖ เดือน
(เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)

รอบ ๑๒ เดือน
(เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

ด้วยกลไก
1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
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6.2 การประเมินผลการดาเนินงาน
6.2.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

1

ระดับความสาเร็จของผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน)

2
3

ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
4
4
4
ร้อยละ 52

5
ร้อยละ 98

6.2.2 เกณฑ์การวัด
ตัวชี้วัดที่

เกณฑ์การพิจารณา

1

แผนปฏิบั ติราชการประจาปีของสถาบันอยุธยาศึกษา มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
ระดับ ความส าเร็จ ของผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน สูตรในการคานวณ
โครงการตามแผนปฏิบัติรากชาร

2

ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.00-1.49 (ปรับปรุง)
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 (พอใช้)
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 (ปานกลาง)
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 (ดี)
ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 (ดีมาก)

3

ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผน
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50- ร้อยละ 59.99
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60- ร้อยละ 69.99
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70- ร้อยละ 79.99
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80- ร้อยละ 89.99
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90- ร้อยละ 100

4

ผลรวมคะแนนประเมินความสาเร็จของทุกโครงการ
จานวนโครงการทั้งหมด

สูตรในการคานวณ
จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย x 100
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาล
กาหนด ดังนี้
(1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 52
(2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 98
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