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ค าน า 

 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
 สถาบันอยุธยาศึกษา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้การบริหารราชการของ                  
สถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูป
การศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าสถาบันอยุธยาศึกษาไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และ
บริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน              
คือ ส่วนที่ 1 บทน า  ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  
ส่วนที่  3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่  4 รายละเอียดกิจกรรมหลัก                  
ส่วนที่ 5 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตาม
และประเมินผล   สถาบันอยุธยาศึกษา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                    
จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา            
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและ              
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  
 
         สถาบันอยุธยาศึกษา 
           ธันวาคม  2561 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี                   
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  สถาบัน
อยุ ธยาศึกษา มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา จึ ง ได้ จั ดท าแผนปฏิบั ติ ราชการประจ าปี ขึ้ น                 
เพ่ือให้การบริหารราชการของสถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย                  
ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่มีความส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยแบ่งเนื้อหาของแผน
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่  1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมหลัก 
ส่วนที่ 5 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตาม              
และประเมินผล 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                         
     พ.ศ.2562 ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2) เพ่ือให้การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติ        
     ราชการประจ าปี พ.ศ. 2562 
 3) เพ่ือให้การด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจของสถาบัน 

1.3 ตัวชี้วัด 
 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 
 2) ผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา บรรลุผลตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 3) ผลการด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจทั้ง 3 ด้าน 

 
 

ส่วนที่ 1  
บทน า 
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 สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ภายใต้ข้อกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตร์ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้   
  (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
  (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  
  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ           
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด  
  (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  

 มาตรา ๑๖  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี               
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม มาตรา ๑๓ ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ               
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่ จะต้องใช้                   
เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด                    
ตามวรรคสองแล้วให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่             
ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด            
หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ส าหรับภารกิจนั้น เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  

1.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์  
1.2.1 นโยบายรัฐบาล 

 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย     
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม ควบคู่กัน ดังนี้   

ส่วนที่ 2  
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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  1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  
  2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน  
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  
  3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
  4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นพลเมืองดี   
  5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะ
โดยเฉพาะในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน   
  6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู            
เน้นครผูู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ  
  8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
  9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก   
  10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี   

  1.2.2  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา 6 
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย   
  1) ความม่ันคง   
  2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
  3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ   
 โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
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 1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)    
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ  คือ                    
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ                   
4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ    
             ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 1.2.4 ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 - 2579)  
 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ของตน 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 1.2.5 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)   
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย 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 ได้ประกาศนโยบายเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  11 ข้อ 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้  
  1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
  2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ            
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน  
  3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูล ด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริม             
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน  
  4) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ                                                                                 
  5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
  7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล               
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
  9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ              
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล  
  10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  
  11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  

 1.2.7 นโยบายบริหารงานของอธิการบดี    
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 12 ข้อ ดังนี้  
  1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้น าสังคม
ในทิศทางท่ีถูกต้อง  
  2) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการ
การวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  
  3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้เป็นที่พ่ึงของ
ท้องถิ่นและสังคม  
  4) ส่งเสริมการสืบสาน ท านุบ ารงุ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
  5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร  
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  6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ  
  7) เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนางาน       
สู่ความเป็นเลิศ  
  8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พ่ึงพาให้ท้องถิ่น  
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือน้อมน ามาสู่การปฏิบัติ  
  10) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดูแล
รักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  11) สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
  12) ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็ง
ทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 
 
 1.2.8 นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
  1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของ
พระราชามาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
  3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

 1.2.9 ปรัชญา 
 รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

 1.2.10 วิสัยทัศน์ 
  ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 

 1.2.11 พันธกิจ 
  1. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
  2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
  3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 
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 1.2.12 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาใน
ฐานะเมืองมรดกโลก 
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือขยายเครือข่ายและเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 1.2.13 เอกลักษณ์  
 แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

 1.2.14 วัฒนธรรมองค์กร  
 บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 1.2.15 ค่านิยม 
  ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
 
1.3 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบัน                
อยุธยาศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) นโยบายส าคัญของรัฐบาล                  
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579  แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย 
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  รวมทั้ง นโยบายและพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือให้สถาบันอยุธยาศึกษา        
ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล           
ตามพันธกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ จึงก าหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประกอบด้วย นโยบายทางการเงิน จ านวน 9 ข้อ  หลักการส าคัญ จ านวน 2 ข้อ 
และแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 
นโยบาย 
 1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและข้อก าหนดที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต้องด าเนินภารกิจที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยเสนองบประมาณให้สอดคล้องกับ
แหล่งที่มาของงบประมาณ ค านึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง 
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 2. จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการจัดท างบประมาณ            
ในลักษณะบูรณาการ ที่มีการบรูณาการทั้ง  3 มิติ ได้แก่ มิติมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (Function) มิติบูรณาการ 
(Agenda) และมิติพ้ืนที (Area) ภายใต้กรอบการจัดท าแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์                 
พันธกิจ และภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ระหว่างทุกหน่วยงาน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และมี
การก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ทบทวนการด าเนินภารกิจในปีที่ผ่านมา โดยน าผลการประเมินแผนงาน/โครงการ และผลการ
วิเคราะห์การประเมินตนเอง ของปีที่ผ่านมา มาพิจารณาเพ่ือทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ ทีมีผลการประเมินหรือมีความส าคัญในระดับต่ า หมดความจ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินภารกิจที่มีความส าคัญใน
ระดับสูงมีความจ าเป็นเร่งด่วน   มีความพร้อม ส่วนภารกิจที่ด าเนินการต่อเนื่องให้มีการพัฒนาต่อยอดการ
ด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 4. จัดล าดับความส าคัญ/จ าเป็นเร่งด่วน และความพร้อมการด าเนินงาน โดยหน่วยงาน                      
ให้ความส าคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์มากกว่าแผนงานพ้ืนฐาน พร้อมพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมการด าเนินงานทุกด้าน ก าหนดเป้าหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 5. การด าเนินภารกิจของหน่วยงาน พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน  
ทั้งเงินงบประมาณรายได้ และแหล่งเงินอ่ืนของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินภารกิจของ
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 6. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการด าเนินงาน โดยการด าเนินภารกิจ 
แผนงาน/โครงการ ต้องยึดหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภูมิคุ้มกันโดยเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 
 7. เพิ่มประสิทธิการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องก าหนดแผนการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน/
โครงการ (แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณของรัฐบาล มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยการใช้งบประมาณตาม
ภารกิจต้องมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การด าเนินงานค านึงถึงความประหยัด ซึ่งยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ 
 8. จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- พ.ศ. 2564) โดยมีเป้าหมายหลักในการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัย
เพ่ื อการพัฒ นาท้ องถิ่ นอย่ างยั่ งยืน  (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้ วย  4 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
 9. จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคลากรสมรรถนะสูงเพ่ิมขึ้น 
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หลักการส าคัญ 
 การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องมีหลักส าคัญในการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 1. หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การจัดท างบประมาณต้องมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล 
ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูล ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
 2. หลักการมีส่วนร่วม การด าเนินแผนงาน/โครงการ ต้องมีกระบวนการให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เข้ามามีส่วนในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เพ่ือให้มีการจัดท าแผนงาน แผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจนเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
 
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล และนโยบายการจัดท างบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ กับงบประมาณ
ที่ ใช้ ในการด าเนินงาน โดยจ าแนกวงเงินงบประมาณและรายละเอียดงบประมาณ ออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย 
 1) แผนงานยุทธศาสตร์  : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
       การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 2) แผนงานพื้นฐาน  : แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 
 3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13.1 งบบ ารุงการศึกษา  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 157,320 
 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ทีพ่ัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ/   
 ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 

22,320 

 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน/ถ่ายเอกสาร 30,000 
 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 
 ค่าวัสดุการเกษตร 5,000 
 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน 5,000 
 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์) 35,000 
 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เงินลงขัน) 50,000 
กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  25,180 
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา 17,500 
 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์  12,500 
 จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี   5,000 
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 30,500 

รวมเงินงบประมาณ 230,500 
13.2 งบแผ่นดินรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ชุดครุภัณฑ์ประจ าห้องศูนย์ข้อมูลสถาบนัอยุธยาศึกษา   354,000 
ก่อสร้างห้องเก็บของสถาบันอยธุยาศึกษา  707,400 
ชุดเครื่องเสียง จ านวน 2 ชุด  21,500 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,082,900 
13.3 งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณ ี(วันลอยกระทง) 60,000 
กิจกรรม วันสงกรานต ์ 75,000 
กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวดับรมพุทธาราม) 35,000 
กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบชูา) 3,000 
กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) 3,000 
กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย 25,000 
กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) 3,000 
กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียน) 30,000 
กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) 60,000 
กิจกรรม เข้าวัดท าบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ในวนัธรรมเสวนะตลอดเทศกาลเขา้พรรษา 15,600 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 309,600 
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13.4 งบประมาณแผ่นดิน (ท านุบ ารุงฯ) 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ เผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา 234,380 
 กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1 9,150 
 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี 1 8,560   
 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี 2  8,560  
 กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 140,400 
 กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2 9,150  
 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี 3  8,560 
 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา  50,000 
โครงการ จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  131,000 
 กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1 68,000 
 กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2 63,000 
โครงการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 307,620 
 กิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา   ครั้งที่ 4 188,000 
 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 

69,020 

 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 25,300 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 25,300 
โครงการ สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 32,000 
 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 32,000 
โครงการ ศกึษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา 60,000 
 กิจกรรม ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา (วิจัย 3 เรื่อง) 60,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 765,000 

13.5 งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ) 
โครงการ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเปา้หมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 500,000 
 โครงการ สง่เสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรูภู้มิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน 
 (รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจัดท าข้อมูลท้องถิ่น 5 พ้ืนท่ี พร้อมจัดแสดงนิทรรศการภมูิปัญญา) 

500,000 

โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 100,000 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น 100,000 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 1,500,000 
 โครงการ ลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล 1,050,450 
 โครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 30,000 
 โครงการ ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว 169,550 
 โครงการ ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยุธยา-มรดกโลก 250,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,100,000 
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13.6 งบประมาณแผ่นดิน (บริการวิชาการ)  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

โครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการงานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 25,000 
 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 25,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 

13.7 งบสนับสนุนจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน่วยอนุรักษ์ฯ)       
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

โครงการ  สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  65,200 
โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28,700 
การบริหารงานหน่วยอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยธุยา 
(แผน 1)  

75,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,900 

13.8 เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

โครงการ/กิจกรรม 
เงินอุดหนุนจาก 

อบจ. 
(บาท) 

งบประมาณ 5 %  
ที่ ม.รภ. สมทบ 

อบจ. 
(บาท) 

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 100,000 5,000 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 5,000 
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สรุปภาพรวมโครงการหลัก ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
ประเภทงบ จ านวนงบฯ % ประเภทงบ จ านวนงบฯ % ชื่องบประมาณ จ านวนงบฯ % 

งบภายใน 4,543,000 94.42 

งบแผ่นดิน 3,997,900 83.09 

งบประมาณแผ่นดิน  (งบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 1,082,900 22.6 
งบประมาณแผ่นดิน  (ท านุบ ารุงฯ) 765,000 15.9 

งบประมาณแผ่นดิน  (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ) 2,100,000 43.6 

งบประมาณแผ่นดิน  (บริการวิชาการ) 50,000 1 

งบเงินรายได้ 545,100 11.32 

งบบ ารุงการศึกษา 230,500 4.8 
งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ 309,600 6.4 
เงินสบทบจากมหาวิทยาลัย 5 %  
(เพ่ือสนับสนุนเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

5,000 0.1 

งบภายนอก 268,900 5.58 งบภายนอก 268,900 5.59 

งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 168,900 3.5 

เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

100,000 2.1 

รวม 4,811,900 100 รวม 4,811,900 100 รวม 4,811,900 100 
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3.1 สรุปภาพรวมโครงการ ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จ านวน

โครงการหลกั 

แหล่งเงิน รวม คิดเป็นร้อยละ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายได้อื่น 
(บาท) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 15 865,000 - - 15 865,000 36.6 19 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลติและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 500,000 - - 5 500,000 12.2 11 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 6 1,550,000 - - 6 1,550,000 14.6 34 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 5 1,082,900 230,500 - 5 1,313,400 12.2 29 
กิจกรรมวันส าคัญจากเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ 10 - - 314,600 10 314,600 24.4 7 

รวม 41 3,997,900 230,500 314,600 41 4,543,000 100 100 
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงาน 
จ านวน

โครงการหลกั 

แหล่งเงิน รวม คิดเป็นร้อยละ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายได้อื่น 
(บาท) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 - - 168,900 2 168,900 67 62.8 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 - - 100,000 1 100,000 33 37.2 
รวม 3 - - 268,900 3 268,900 100 100 

 
รวมท้ังสิ้น 44 3,997,900 230,500 583,500 44 4,811,900 100 100 

ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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3.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1.1 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยน าศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
1.2 ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/กิจกรรม 
KPI110 จ านวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,650 คน 
KPI111 ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 85 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 62101 
1.2 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 62108 

 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผ.013 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  

โครงการหลกั วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
กิจกรรมหลกั 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลกั 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก 

62108 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

915,000 งบแผ่นดิน 915,000 15 
กิจกรรม/โครงการ 
 

สอศ. KPI109  จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม              
ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)  
KPI110 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
(3,650 คน)  
KPI111  ร้อยละของการรับรู้ด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย              
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 85) 
KPI112 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้ าร่วมกิจกรรม                
(ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80) 
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รายละเอียดโครงการ 
รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

62101 โครงการสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 32,000  
 1 - 6217000010  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 32,000 งบแผ่นดิน 
62108 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 833,000  

 1 - 6217000003   โครงการสรา้งสรรค์ศิลป์ถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 4 188,000 งบแผ่นดิน 
 2 - 6217000004  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 69,020  งบแผ่นดิน 
 3 - 6217000013   กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 / ครั้งท่ี 2 50,600 งบแผ่นดิน 
 4 -  6217000008 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา  ( 7 กิจกรรม)  
     กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 140,400    
     กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา 50,000 
     กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1  9,150  
     กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1  9,150 
     กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1  8,560 
     กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2  8,560 
     กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 3  8,560 

234,380 งบแผ่นดิน 

 5 - 6217000009 โครงการจัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 131,000 งบแผ่นดิน 
 6 -  6217000015 โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 60,000 งบแผ่นดิน 
 7 -  6217000015 โครงการส่งเสริมพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
    กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น 

100,000 งบแผ่นดิน 

  รวมเป็นเงิน   865,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  5 โรงเรียน 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 62203 
 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.01 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผ.012 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์   
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  

โครงการหลกั วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ  
(บาท) 

จ านวน
กิจกรรมหลกั 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลกั 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก 

62203  โครงการมหาวิทยาลัยพี่ เลี้ ยง
โรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน
และชุมชน (รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจัดท า
ข้อมูลท้องถิ่น  5  พื้ นที่  พร้อมจัดแสดง
นิทรรศการภูมิปัญญา) 

500,000 งบแผ่นดิน 500,000 5 สอศ. KPI204 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 
(5 โรงเรียน)  
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รายละเอียดโครงการ 
รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก วงเงิน

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

62203 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   (รวบรวมองค์ความรู้ เพื่อจัดท าข้อมูลท้องถิ่น 5 พื้นท่ีพร้อมจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญา) 

500,000 งบแผ่นดิน 

 1 - 103210160152 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งท่ี 1 100,000 งบแผ่นดิน 
 2 - 103210160252 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งท่ี 2 100,000 งบแผ่นดิน 
 3 - 103210160352 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งท่ี 3 100,000 งบแผ่นดิน 
 4 - 103210160452 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งท่ี 4 100,000 งบแผ่นดิน 
 5 - 103210160552 กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน ครั้งท่ี 5 100,000 งบแผ่นดิน 
 รวมเป็นเงิน   500,000  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
3.2 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน  
กลยุทธ์ที่ : โครงการหลัก : 
3.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 62302 
 

แผนงาน : ผลผลิต : 
ผ.03 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผ.032 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  

โครงการหลกั 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ  

(บาท) 
จ านวน

กิจกรรมหลกั 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลกั 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการหลัก 

62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

1,550,000 งบแผ่นดิน 1,500,000 4 สอศ. KPI109 จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เมืองมรดกโลก (2 พื้นที่) งบแผ่นดิน 

(บริการวิชาการ) 
50,000 2 สอศ. 
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รายละเอียดโครงการ 
รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

62302 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 1,500,000  
 1 - 6217000017 โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก 250,000  งบแผ่นดิน 
 2 - 6217000018 ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว 169,550 งบแผ่นดิน 
 3 - 6217000022 โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 30,000 งบแผ่นดิน 
 4 - 6217000023 โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล 1,050,450 งบแผ่นดิน 
62329 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 50,000  

 1 - 6217000020 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 25,000 งบแผ่นดิน 

 2 - 6217000021 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 25,000 งบแผ่นดิน 

 รวมเงินงบประมาณ  1,550,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
- - 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ  

โครงการหลกั วงเงินงบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
กิจกรรมหลกั 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการหลกั 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานโครงการ
หลัก 

โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 230,500 งบบ ารุงการศึกษา 230,500 - สอศ. - 
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 1,082,900 งบแผ่นดิน 1,082,900 3 รายการ สอศ.  
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รายละเอียดโครงการ 

รหัสกิจกรรม / ชื่อกิจกรรมหลัก 
วงเงินงบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 157,320 งบบ ารุงการศึกษา 

 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ/ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
 ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 

22,320  

 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน/ถ่ายเอกสาร 30,000  
 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 10,000  
 ค่าวัสดุการเกษตร 5,000  
 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน 5,000  
 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์) 35,000  
 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยแห่งประเทศไทย  (เงินลงขัน) 50,000  
กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  25,180 งบบ ารุงการศึกษา 
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบันอยุธยาศึกษา 17,500 งบบ ารุงการศึกษา 
 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  12,500  
 จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี   5,000  
โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 30,500 งบบ ารุงการศึกษา 
รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   1,082,900 งบประมาณแผ่นดิน 
รวมเงินงบประมาณ  1,550,600 บาท 
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก :พระนครศรีอยุธยา  ครั้งท่ี 4 
รหัสโครงการ :   6217000003 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา โดยการน า เสนอองค์ความรู้               
ด้านต่าง ๆ ของอยุธยาเมืองมรดกโลกผ่านผลงานศิลปะ 
 2) เพ่ือน าผลงานศิลปะจากศิลปินระดับชาติมาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน “สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยา” เผยแพร่ต่อสาธารณชน 
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้สนใจทั่วไป 100 คน 
งบประมาณโครงการ :  188,000 บาท 

ตัวช้ีวัดของโครงการ :  
ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
2. จ านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ คน 500 
3. ผลงานศิลปะจากศิลปินระดับชาติ ชิ้น 30 
เชิงคุณภาพ   
1. มีต้นแบบงานศิลปะร่วมสมัยของท้องถิ่นเมืองมรดกโลก               
เพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก 

ชิ้นงาน 30 

เชิงเวลา   
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
 
  
 
 

 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดกิจกรรมหลัก 
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2.ชื่อโครงการ :  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม  
  และภูมิปัญญาไทย  
รหัสโครงการ :   6217000004 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดี เด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม                     
และภูมิปัญญา ในเขตบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้แก่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครนายก 
 2) เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับกลุ่มครูภูมิปัญญาและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 
กลุ่มเป้าหมาย :  1) ภูมิปัญญาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก 
  2) บุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป 
งบประมาณโครงการ :  69,020  บาท 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม คน 100 
เชิงคุณภาพ   
1. เล่มสารสนเทศองค์ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาจากบุคคลที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

เล่ม 20 

เชิงเวลา   
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
 
 
3.ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา  
รหัสโครงการ :   6217000006 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ  
  สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) สร้างแหล่งท่องเที่ยวด้านภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 
 2) เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3) เพ่ือให้นักท่องเที่ ยวและผู้สนใจทั่ วไป ได้ เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอยุธยาในด้านต่าง  ๆ
กลุ่มเป้าหมาย :  สถาบันอยุธยาศึกษา 
งบประมาณโครงการ :  707,400 บาท 
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ตัวช้ีวัดของโครงการ :  
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
1. อาคารของเก็บของ งาน 1 
เชิงคุณภาพ   
1. ห้องเก็บของด้านหลังสถาบันอยุธยาศึกษา งาน 1 
เชิงเวลา   
1. ก่อสร้างแล้วเสร็จ งาน 1 

4.ชื่อโครงการ :  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 
รหัสโครงการ :   6217000007 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI401 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและ    
   สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือให้การบริการของศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษามีความพร้อมในการบริการ 
 2) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจนการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
กลุ่มเป้าหมาย :  บุคคลภายนอกที่มาใช้บริการ จ านวน 200 คน 
งบประมาณโครงการ :  354,000 บาท 
 

ตัวช้ีวัดของโครงการ :  
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
1. ครุภัณฑ์ประจ าห้องศูนย์ข้อมูลสถาบันอยุธยาศึกษา ชุด 1 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
1. ผลการด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ร้อยละ 100 
 
5.ชื่อโครงการ :  โครงการเผยแพร่องค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา 
รหัสโครงการ :   6217000008 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป  
 2) เพ่ือให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยา  
กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป จ านวน 1,700 คน 
งบประมาณโครงการ :  234,380 บาท 
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กิจกรรมย่อย  
 1. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ   (140,400 บาท) 
 2. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา  (50,000 บาท) 
 3. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่ 1  (9,150 บาท) 
 4. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย 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) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

1. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ  
(ไตรมาส 2) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 

คน 
ร้อยละ 

250 
85 

2. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยา
ศึกษา  (ไตรมาส 4) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 

คน 
ร้อยละ 

1200 
85 

3.กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและ
งานวิจัย ครั้งท่ี 1 (ไตรมาส 1) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 

คน 
ร้อยละ 

50 
85 

4. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและ
งานวิจัย ครั้งท่ี 2 (ไตรมาส 3) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 

คน 
ร้อยละ 

50 
85 

5. กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 1 (ไตรมาส 1) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 

คน 
ร้อยละ 

50 
85 

6. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 2) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 

คน 
ร้อยละ 

50 
85 

7. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และพัฒนา
นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  
ครั้งท่ี 3 (ไตรมาส 3) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ 

คน 
ร้อยละ 

50 
85 

 
6.ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 
รหัสโครงการ :   6217000009 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา โดยพิมพ์เผยแพร่
บทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน ์
(Review Article) วิจารณ์หนังสือ (Book Review) ทางด้านอยุธยาศึกษา ในสาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 2) เพ่ือพัฒนาวารสารวิชาการของสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวารสารวิชาการ              
ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
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กลุ่มเป้าหมาย :  วารสารวิชาการ 2 ฉบับ 
งบประมาณโครงการ :  131,000  บาท 
กิจกรรมย่อย 
 1. จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (1 ฉบับ)    (68,000  บาท) 
 2. จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (1 ฉบับ)    (63,000  บาท) 
 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

1. จัดท าวารสารวิชาการอยุธยา 
ศึกษา (1 ฉบับ) ไตรมาส 2 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการพมิพว์ารสาร 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : บทความผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

งาน 
งาน 

1 
1 
 

1. จัดท าวารสารวิชาการอยุธยา 
ศึกษา (1 ฉบับ) ไตรมาส 4 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนการพมิพว์ารสาร 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : บทความผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

งาน 
งาน 

1 
1 
 

 
7.ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
รหัสโครงการ :   6217000010 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 2) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถน าศาสตร์พระราชา  
มาปรับใช้กับการด ารงชีวิต ตลอดจนสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้น าชุมชน เกษตรกร และประชาชนที่สนใจ จ านวน 40 คน 
งบประมาณโครงการ :  32,000 บาท  (ไตรมาส  3) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
1. จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คน 40 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
1. ผลการด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ร้อยละ 100 
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8.ชื่อโครงการ :  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 - 2 
รหัสโครงการ :   6217000013 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา และสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปหัตถกรรมที่มาจากภูมิปัญญาไทย 
 2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยาให้คงอยู่สืบไป
กลุ่มเป้าหมาย :  บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ จ านวน 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) 
 

ตัวช้ีวัดของโครงการ :  
กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

(Target) 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา 
ครั้งท่ี 1  (ไตรมาส 1)  

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู ้
              ความเข้าใจ 

คน 
ร้อยละ 

30 
85 

 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา 
ครั้งท่ี 1   (ไตรมาส 1) 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความรู ้    
               ความเข้าใจ 

คน 
ร้อยละ 

30 
85 

 
 
9.ชื่อโครงการ :  โครงการศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รหัสโครงการ :   6217000015 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
กลุ่มเป้าหมาย :  บุคคลทั่วไปและหน่วยงานที่สนใจ 
งบประมาณโครงการ :  60,000 บาท  (ไตรมาส 4) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

ศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนองค์ความรู ้
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการน าไปใช้ประโยชน์ 

รายการ 
ร้อยละ 

3 
85 
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10.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน 
รหัสโครงการ :   6217000016 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI301 จ านวนพ้ืนที่ที่ ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว          
  เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก (5 พื้นที่) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (5 พ้ืนที่) และเผยแพร่แก่สาธารณชน 
 2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (5 พ้ืนที่) 
กลุ่มเป้าหมาย :  ผู้สนใจทั่วไป จ านวน 500 คน 
งบประมาณโครงการ :  500,000 บาท  (กิจกรรม 1-3 ไตรมาส 3 / กิจกรรม 4-5 ไตรมาส 4) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  
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 
  

ตัวช้ีวัดของโครงการ :  
 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 1 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ร้อยละ 

1 
85 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 2 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ร้อยละ 

1 
85 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 3 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ร้อยละ 

1 
85 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 4 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ร้อยละ 

1 
85 

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน โรงเรียน
และชุมชน ครั้งที่ 5 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ที่ได้รับจาก
กิจกรรม 

กิจกรรม 
ร้อยละ 

1 
85 
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11.ชื่อโครงการ : โครงการศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก   
รหัสโครงการ :   6217000017 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI301 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
  เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก (1 พ้ืนที่) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดท าศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก  

2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก  
กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวจ านวน 200 คน 
งบประมาณโครงการ :  250,000 บาท 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
1. จ านวนกิจกรรม  กิจกรรม 1 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คน 200 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม  ร้อยละ      85 
2. ร้อยละความพึงพอใจที่ได้รับจากกิจกรรม  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
1. ไตรมาส 2      กิจกรรม 1 
 
12.ชื่อโครงการ : โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว                
รหัสโครงการ :   6217000018 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI301 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการสร้างเสริมศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก (1 พ้ืนที่)     
  KPI302 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  ในเมืองมรดกโลก (1 พ้ืนที่)  
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ในต าบลคลองสระบัว อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ให้เป็น 
ต้นแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2) เพ่ือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และวิถีชุมชนของต าบลคลองสระบัว  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ  
 3) เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม 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) 
 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คน 230 
เชิงคุณภาพ   
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
 
13.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น 
รหัสโครงการ :   6217000019 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI303 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ  
   สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม)     
    
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ                     
ผู้น าชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
 2) เพ่ือให้ผู้น าชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง  
 3) เพ่ือเป็นการสร้างความสามัคคีในการอนุรักษ์ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้น าชุมชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จ านวน 100 คน 
งบประมาณโครงการ :  100,000 บาท  (ไตรมาส 4) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คน 100 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ 90 
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14.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1    
รหัสโครงการ :   6217000020 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ                       
           น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)  
  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น                                    
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไป 50 คน 
งบประมาณโครงการ :  25,000 บาท  (ไตรมาส 3) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
1. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  คน 50 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 
15.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2    
รหัสโครงการ :   6217000021 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI347 ร้อยละผลงานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสามารถ                       
  น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65)  
  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น                                    
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย  
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สนใจทั่วไป 50 คน 
งบประมาณโครงการ :  25,000 บาท  (ไตรมาส 4) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  คน 50 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
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16.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา     
รหัสโครงการ :   6217000022 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น                                    
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม) 
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือจัดกิจกรรมอบรม ให้นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในการแนะน า  
และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก ด้วยจิตส านึกในคุณค่าและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน 
น าไปสู่การอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์                  
แก่ท้องถิ่นตน   
 2) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษา ด้วยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักมัคคุเทศก์ 
และวัฒนธรรม จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 50 คน 
งบประมาณโครงการ :  30,000 บาท  (ไตรมาส 2) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
1. จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  คน 50 
เชิงคุณภาพ   
1. นักศึกษามีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอยุธยาเพิ่มขึ้น             
ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผล 

ร้อยละ 85 

เชิงเวลา   
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ  90 
 
17.ชื่อโครงการ : โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล 
รหัสโครงการ :  6217000023 
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (27 โครงการ/กิจกรรม)  
วัตถุประสงค ์:   
 1) เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม   
 2) เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นการบูรณาการด้าน            
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การเรียนรู้ระหว่างครูภูมิปัญญากับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย 
และชาวต่างประเทศ    
 3) เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก  
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 กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ 
งบประมาณโครงการ :  1,050,450 บาท (ไตรมาส 2-3) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย
(Target) 

เชิงปริมาณ   
1. จ านวนการจัดกิจกรรมลานวฒันธรรมอยุธยาน่ายล คร้ัง 24 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละการรับรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายลเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 
เชิงเวลา   
1. การจัดกิจกรรมเป็นไปตามที่วางแผนไว้ ร้อยละ  90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๖ 
 

งบบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา     
รหัสโครงการ :  6217000005 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI321 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ไม่น้อยกว่า 8 โครงการ/กิจกรรม)
วัตถุประสงค ์:   
 1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ  
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 14 คน 
งบประมาณโครงการ :  30,500 บาท (ไตรมาส 2-3) 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
1. จ านวนกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากร กิจกรรม 3 
เชิงคุณภาพ   
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
1. สามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน กิจกรรม  3 
 
2.ชื่อโครงการ : กิจกรรมบริหารส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา     
รหัสโครงการ :  6217000011 
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ตัวช้ีวัดที่ :  KPI405 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85), KPI406 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
วัตถุประสงค ์:   
 1. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร  คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีศักยภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมใหผู้้รับบริการของสถาบันอยุธยาศึกษาพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการและการให้บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
งบประมาณโครงการ :  200,000 บาท 
ตัวช้ีวัดของโครงการ :  
กิจกรรมย่อย 
 1. กิจกรรมการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา (122,320 บาท) 
 2. ค่าสาธารณูปโภค  (35,000 บาท) 
 3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  (25,180 บาท) 
 4. กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  (17,500 บาท) 
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 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา สู่การปฏิบัติ ได้
วางระบบและกลไกการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุ
รายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็น
กลไกหลักส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ 

 

 
จัดท า (ร่าง)  

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัย สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
แผนงาน/โครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
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• (ต.ค.-
ธ.ค.)
ไตรมาส ๑

• (ม.ค.-
มี.ค.)

ไตรมาส ๒

• (เม.ย.-
มิ.ย.)
ไตรมาส ๓

• (ก.ค.-
ก.ย.)

ไตรมาส ๔

 
 

 

  ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ไปสู่การปฏิบัติ สถาบันจึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบทีเ่กิดข้ึน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

6.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 
 6.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ด้วยกลไก 
  1. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือเร่งรัด และติดตามการใช้
      จ่ายงบประมาณ 
  2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (3D) 
 
 6.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  

 
  
 ด้วยกลไก 
  1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
  2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)  
 
 
 

รอบ ๖ เดือน

(เดือนมีนาคม ๒๕๖๒)

รอบ ๑๒ เดือน

(เดือนกันยายน ๒๕๖๒)

ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมนิผล 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๙ 
 

6.2 การประเมินผลการด าเนินงาน 
 6.2.1  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 
1 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
4 4 

2 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 5 
3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 52 ร้อยละ 98 

 
 6.2.2 เกณฑ์การวัด 
  

ตัวช้ีวัดที่ เกณฑ์การพิจารณา 

1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจ าปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติรากชาร 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 
  
 

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

 

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

ผลรวมคะแนนประเมินความส าเร็จของทุกโครงการ 

จ านวนโครงการท้ังหมด 

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 
 

จ านวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเป้าหมาย x 100 

จ านวนตัวชี้วัดท้ังหมด 
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