
  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 

 

 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                   สถาบันอยธุยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา   
 

 

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 สอดคล้องกับแผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายภายใต้สถานการณ์และบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 
บทน า  ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรม/
โครงการ ส่วนที่ 5 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผลสถาบันอยุธยาศึกษา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและ               
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  
 
         สถาบันอยุธยาศึกษา 
            ตุลาคม 2563 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี                   
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว                  
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึง ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขึ้น                 
เพ่ือให้การบริหารราชการของสถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายภายใต้สถานการณ์และบริบท                
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคม                    
ได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่มีความส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยแบ่งเนื้อหาของแผน
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่  1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมหลัก 
ส่วนที่ 5 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตาม              
และประเมินผล 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                         
พ.ศ. 2564 ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2) เพ่ือให้การด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติ        
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2564 
 3) เพ่ือให้การด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจของสถาบัน 

1.3 ตัวชี้วัด 
 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 
 2) ผลการด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา บรรลุผลตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 3) ผลการด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจ ทั้ง 3 ด้าน 

 

ส่วนท่ี 1  
บทน า 
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 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ภายใต้ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ ดังนี้  

 ๒.๑ ข้อกฎหมาย 
  ๒.๑.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
  มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
  (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์                      
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
  (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
  (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี                 
โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน                  
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 
  เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านัก
งบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ดังกล่าว 
  ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 ๒.๒ บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
  ๒.๒.๑ นโยบายรัฐบาล  
  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เพ่ือให้คนไทยในอนาคต
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

ส่วนที่ 2  
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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  การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   ๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย 
   ๒) น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง 
   ๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู น าไป                          
สู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้  สร้างวินัย กระตุ้น                     
และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น                    
ควบคู่กับหลักวิชาการ 

  จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
   ๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับ
ความต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 
   ๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ 
   ๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล  าและความยากจน 
    ๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
และนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสม           
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั นสูง 
    ๑) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ                    
เพ่ือความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศ          
ในอนาคต 
    ๒) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของ
ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ 
    ๓) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนา 
นวัตกรรม ให้เข้มแข็ง รวมทั้ง บูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

   สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
    ๑) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือ 
ต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวที
การค้าโลก 
    ๒) ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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    ๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพ่ิมศักยภาพ                    
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

   ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
   มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
    ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับ บนพ้ืนฐาน              
การสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง 
    ๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียน
และครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 
    ๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น 
    ๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือ
ส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต 
    ๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
    ๑) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้
ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสม
กับช่วงวัย 
    ๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี
กับวิถีชีวิต 
    ๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

   ลดความเลื่อมล  าทางการศึกษา 
    ๑) บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา 
    ๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน
และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
    ๓) จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษา
ดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    ๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนใน พ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ
การศึกษาในพ้ืนที ่
    ๕) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน     
แก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 
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   พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 
    ๑) ก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย 
อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผล
เพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
    ๒) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ 
    ๓) การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับ                 
ความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ                       
ความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 

   ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
    ๑) ปลูกฝั งวินั ยและอุดมการณ์ ที่ ถูกต้องของคนในชาติ  หลั กคิดที่ ถูกต้อง                       
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม เข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 
    ๒) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบ                
และมีประสิทธิภาพ 
    ๓) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ เอ้ือต่อการ                     
มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
    ๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

   จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั น 
    ๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ  ที่ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคาร 
หน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา 
หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ  เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ         
สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

  ๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง                    
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา           
๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
   ๑) ความมั่นคง  
   ๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   ๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
    ๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    ๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
  โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒               
ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
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  ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้วางกรอบหลักการไว้ ๔ ประการ คือ ๑) 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ๓) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ ๔) มุ่งเสริมสร้าง
กลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ๒.๓ วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

๒.๔ พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พันธกิจตามกฎหมาย       
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้ 
      มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ

แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู 

      มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 
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 (๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกท้ัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว
จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น                  
และของชาติ 

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

 (๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 (๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๒.๕ พันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้                  
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  

 ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
 การบริหารจัดการองค์กร 

 ๑. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อ               
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
 ๓. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 
 ๔. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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3.1 ภาพรวมสถาบันอยุธยาศึกษา 
 3.1.1 นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามา
ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา  
  ๓. ส่งเสริมให้น าศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
  ๔. มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล  
 3.1.2 ปรัชญา 

 รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 
3.1.3 วิสัยทัศน์ 

  สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์
วัฒนธรรมอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1.4 พันธกิจ 
  ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๒. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๓. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 3.1.5 กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยน าศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
  ๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 3.1.6 เอกลักษณ์  

 แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 
 3.1.7  วัฒนธรรมองค์กร  

 บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 3.1.8 ค่านิยม 
  ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๙ 
 

3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง (SWOT Analysis) 
 

S จุดแข็ง 
(Strengths : S) 

จุดแข็ง (Strengths :S) 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างชัดเจนในการสนองตอบพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
๒. สถาบันอยุธยาศึกษามีนิทรรศการถาวรที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา 
๓. สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ 
๔. อาคารสถาบันอยุธยาศึกษามีความโดดเด่นด้านรูปแบบที่เป็นเรือนไทยที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์และอยู่บนเส้นทางสัญจรหลักของเกาะเมืองอยุธยา 
๕. สถาบันอยุธยาศึกษามีวารสารทางวิชาการท่ีมีมาตรฐาน (TCI 2) ที่เป็นที่
ยอมรับในทางวิชาการ 
๖. สถาบันอยุธยาศึกษามีศูนย์ข้อมูลเพ่ือการศึกษาด้านอยุธยาศึกษาที่ให้บริการกับ
บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอก 

W จุดอ่อน 
(Weaknesses : W) 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถด าเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
๒. การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาท่ีผ่านมา ยังให้ความส าคัญกับการบูร
ณาการการเรียนการสอนน้อยเกินไป 
๓. การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาท่ีผ่านมา ยังให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องน้อยเกินไป 
๔. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับงานวิจัยและสร้างเอกลักษณ์ในงาน
วิชาการของตนน้อยเกินไป 
๕. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับแหล่งเงินทุนจากภายน้อยเกินไป 
๖. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยเกินไป 
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O โอกาส 
(Opportunities : O) 

โอกาส(Opportunities : O) 
๑. มีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนงานวิชาการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน
อยุธยาศึกษา  
๒. อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นนครประวัติศาสตร์และเมืองมรดกโลก ซึ่งสนับสนุนให้สถาบัน
อยุธยาศึกษาสามารถจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ 
๓. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการจัดหารายได้ 
๔. สถาบันอยุธยาศึกษาทีประวัติศาสตร์และพัฒนาการมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

T ภัยคุกคาม 
(Threats : T) 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการควบคุมจากกฎหมายผังเมืองใน
พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ท าให้การสร้างอาคารหรือสิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในการควบคุมของกรมศิลปากร  
๒. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซึ่งมี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบัน  
๓. ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนหนึ่งขาดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการจัดกิจกรรมของสถาบันที่อาจ
ขาดความต่อเนื่อง 
๔. สถาบันอยุธยาศึกษาไม่มีที่จอดรถ 
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 3.3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (การพัฒนาท้องถิ่น) 
 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
 เป้าหมาย  
  ๑. อนุรักษ์สืบสาน ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริ 
  ๓. ชุมชนหรือบุคลากรที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการยกย่อง
ส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน  
 ตัวชี้วัด  
  ๑. จ านวนชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ ๒ พ้ืนที ่
  ๒. จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้เป็น                    
ที่ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างน้อย ๑ แหล่ง  
  ๓. จ านวนบุคคลผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้เป็น                 
ที่ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างน้อย ๕ คน 
 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ๑. ส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๒. จัดกิจกรรม/โครงการ โดยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน 
  ๓. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 เป้าหมาย  
  ๑. มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่มคีุณภาพตามหลักวชิาการ  
  ๒. ประชาชน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายช่องทาง  
  ๓. มีวารสารวชิาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาต ิ
 ตัวชี้วัด  
  ๑. มีศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาเพ่ือให้บริการข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา ๑ ศูนย ์
  ๒. มีกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวชิาการปลีะไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม 
  ๓. มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
  ๔. มีวารสารวชิาการที่ผ่านหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จ านวน ๑ วารสาร 
   
 
 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๑๒ 
 

 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ๑. ศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๒. จัดกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
  ๓. พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
  ๔. พัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

 กลยุทธ์ที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (การพัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของ                   
สถาบันอยุธยาศึกษา 
 เป้าหมาย  
  ๑. มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
     ๒. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๓. มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัด  
  ๑. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดบัดี 
  ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
  ๓. ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สงูขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
  ๔. จ านวนบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวทิยาลัย ไม่น้อยกว่า ๑  บันทึกข้อตกลง 
 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ๑. มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายของหน่วยงาน 
  ๒. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  ๓. เสริมสร้างการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 
  ๔. พัฒนาเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการในระดับจังหวัด/ภาค 
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งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
งบประมาณแผ่นดิน  (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)       ๒๒๗,๘๐๐ บาท 
งบประมาณแผ่นดิน (รายการครุภัณฑ์)         ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
งบบ ารุงการศึกษา  (โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น)                   ๑,๙๗๘,๗๐๐ บาท  
งบเงินรายไดจ้ากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (งบรายได้ตลาดนัด)       ๒๔๙,๗๐๐ บาท   
งบหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น    ๑๕๕,๐๐๐ บาท 
                 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๒,๘๖๑,๒๐๐ บาท  
            (สองล้านแปดแสนหกหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 

จงบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)  ๒๒๗,๘๐๐ บาท  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑. โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ๒๒๗,๘๐๐ บาท 
๑.๑ กิจกรรม จัดประชุมก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือน ามาพัฒนา 

(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) 
๙,๓๕๐ ๑ 

๑.๒ กิจกรรม คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือน ามาพัฒนา ๑๔,๑๐๐ ๑ 
๑.๓ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน และออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) 
๔๙,๕๕๐ ๒ 

๑.๔ กิจกรรม ผลิตบรรจุภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) ๕๐,๐๐๐ ๓ 
๑.๕ กิจกรรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ

การตลาด(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) 
๑๑,๑๕๐ ๓ 

๑.๖ กิจกรรม แนะน าผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) ๔๐,๐๐๐ ๔ 
๑.๗ กิจกรรม ออกร้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) ๑๐,๐๐๐ ๔ 
๑.๘ กิจกรรม อบรมเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานทางการตลาด และพัฒนา

ช่องทางการค้าออนไลน์ (ผลิตภัณฑ์เดิม จ.อ่างทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 
๒๒,๕๐๐ ๒ 

๑.๙ กิจกรรม ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การตลาด (ผลิตภัณฑ์เดิม จ.อ่างทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

๑๑,๑๕๐ ๒ 

๑.๑๐ กิจกรรม ออกร้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์เดิม จ.อ่างทอง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

๑๐,๐๐๐ ๒ 

 
งบประมาณแผ่นดิน (รายการครุภัณฑ์)  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑. โครงการ สนับสนุนระบบการป้องกันอัคคีภัยประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา   ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
๑.๑ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านล่างสถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน ๑ ระบบ ๒๕๐,๐๐๐ ๑ 
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งบบ ารุงการศึกษา  (โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น)  ๑,๙๗๘,๗๐๐  บาท  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๑,๔๐๑,๐๐๐  บาท 
๑.๑ กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ๕๐๐,๐๐๐ ๑ 
๑.๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๖ ๑๐๐,๐๐๐ ๑ 
๑.๓ กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ผลิตสือวิดีทัศน์ ๓๐,๐๐๐ ๑ 
๑.๔ กิจกรรม เสวนาทางวิชาการเก่ียวกับบทเพลงสมัยกรุงศรีอยุธยา    ๙๔,๘๐๐ ๒ 
๑.๕ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ๒๗,๓๐๐ ๒ 
๑.๖ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ๒๗,๓๐๐ ๒ 
๑.๗ กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ๓๐,๐๐๐ ๒ 
๑.๘ กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น

ทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
๗๕,๐๐๐ ๓ 

๑.๙ กิจกรรม งานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย 

๕๕,๐๐๐ ๒ 

๑.๑๐ กิจกรรม ยกระดับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ๒๑๐,๐๐๐ ๒ 
๑.๑๑ กิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ  

กิจกรรม อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 
๓๐,๐๐๐ ๒ 
๓๐,๐๐๐ ๓ 

๑.๑๒ กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น            
ผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๑ 

๒๗,๑๐๐ ๓ 

๑.๑๓ กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๒ 

๒๗,๑๐๐ ๓ 

๑.๑๔ กิจกรรม จัดท าข้อมูลมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (องค์ความรู้) 

๔๓,๒๐๐ ๔ 

๑.๑๕ กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น           
ผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๓ 

๒๗,๑๐๐ ๔ 

๑.๑๖ กิจกรรม ศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่น                
ผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ ๔ 

๒๗,๑๐๐ ๔ 

๑.๑๗ กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ๔๐,๐๐๐ ๔ 
๒. โครงการวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา  ๘๘,๒๐๐  บาท 
๒.๑ กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (ฉบับ ๑) ๓๒,๖๐๐ ๒ 

กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (ฉบับ ๒) ๓๒,๖๐๐ ๔ 
๒.๒ กิจกรรม วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (แสตมป์) ๓,๐๐๐ ๒ 
๒.๓ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการThaiJo (วารสารออนไลน์) ๒๐,๐๐๐ ๒ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๓. โครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ๖๐,๐๐๐ บาท 
๓.๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น    

อย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑ 
๓๐,๐๐๐ ๑ 

๓.๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น             
อย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒ 

๓๐,๐๐๐ ๒ 

๔. โครงการ บริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท      
๔.๑ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (๒,๕๐๐ x ๑๐ คน) ๒๕,๐๐๐ ๔ 
๔.๒ กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ ากว่า ป.ตรี (๑,๕๐๐ x ๓ คน) ๔,๕๐๐ ๒-๔ 
๔.๓ กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๕,๒๐๕   ๑ 

กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๔๐,๗๐๕ ๒ 
กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๐,๗๐๕   ๓ 
กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๐,๗๐๕   ๔ 

๔.๔ ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๑๒ เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์ ๑๒,๕๐๐ ๑ 
ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๑๒ เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์ ๑๒,๕๐๐ ๒ 
ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๑๒ เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์ ๑๒,๕๐๐ ๓ 
ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๑๒ เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์ ๑๒,๕๐๐ ๔ 

๔.๕ กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ๖,๒๙๕ ๑ 
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ๖,๒๙๕ ๒ 
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ๖,๒๙๕ ๓ 
กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ๖,๒๙๕ ๔ 

๔.๖ กิจกรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (ท าป้าย ปชพ.) ๘,๑๒๕ ๑ 
กิจกรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (ท าป้าย ปชพ.) ๓,๑๒๕ ๒ 
กิจกรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (ท าป้าย ปชพ.) ๓,๑๒๕ ๓ 
กิจกรรม ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (ท าป้าย ปชพ.) ๓,๑๒๕ ๔ 

๖. โครงการบริหารจัดการศนูย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
๖.๑ กิจกรรม บริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา (ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ) 

 - ค่าจ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต   ๒๘,๗๘๓  บาท 
 - ค่าหลอดไฟ   ๔,๔๑๗  บาท 

๓๓,๒๐๐ ๑ 

๖.๒  ค่าสาธารณูปโภคศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา (ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ฯ) ๑๖๖,๘๐๐ ๑-๔ 
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งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (งบรายได้ตลาดนัด)  ๒๔๙,๗๐๐ บาท      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑.โครงการ สืบสานพิธีกรรมทางศาสนา   ๒๔๙,๗๐๐ บาท      

๑.๑ กิจกรรม วันลอยกระทง (ประดิษฐ์กระทง) ๕๒,๒๐๐ ๑ 
๑.๒ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) ๓๔,๐๐๐ ๒ 

๑.๓ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา) ๓,๐๐๐ ๒ 
๑.๔ กิจกรรม วันสงกรานต์ ๘๒,๕๐๐ ๓ 
๑.๕ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) ๓,๐๐๐ ๓ 
๑.๖ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) ๓,๐๐๐ ๔ 
๑.๗ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนพรรษา) ๒๓,๐๐๐ ๔ 
๑.๘ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายทียนพรรษา) ๔๙,๐๐๐ ๔ 

งบหน่วยอนุรักษ์ฯ  ๑๕๕,๐๐๐ บาท      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑ โครงการ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

ท้องถิ่น (แผน ๑) 
๗๕,๐๐๐ ๑-๔ 

๒ โครงการ ประกาศย่านชุมชนเก่า ชุมชนคลองตะเคียนชุมชนบ้านแสงโสม  
เป็นมรดกจังหวัด (แผน ๒)  

๘๐,๐๐๐ ๑-๔ 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๑๔ 
 

สรุปภาพรวมโครงการหลักตามแหล่งเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  
 

ประเภทงบ 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ ประเภทงบ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

ร้อยละ ชื่องบประมาณ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบภายใน 2,706,200 96 

เงิน
งบประมาณ 

477,800 17 
งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ) ๒๒๗,๘๐๐ 8 

งบประมาณแผ่นดิน (งบครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ๒๕๐,๐๐๐ 9 

เงินนอก
งบประมาณ 

2,228,400 77 
งบบ ารุงการศึกษา  ๑,๙๗๘,๗๐๐ 69 

เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด) ๒๔๙,๗๐๐ 9 

งบภายนอก 155,000 4 งบภายนอก 155,000 6 งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 155,000 5 

รวม 2,861,200 100 รวม 2,861,200 100 รวม 2,861,200 100 
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3.4 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๓.4.1 สรุปภาพรวมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

แหล่งเงิน รวม คิดเป็นร้อยละ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายได้อื่น 
(บาท) 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

กลยุทธ์ที่  ๑  การพัฒนาท้องถิ่น 31 227,800 1,549,200 - 31 1,777,000 62 62 
กลยุทธ์ที่  ๔  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 9 250,000 429,500 - 9 679,500 18 24 
กิจกรรมวันส าคัญจากเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ 8 - - ๒๔๙,๗๐๐ 8 249,700 16 9 

รวม 48 477,800 1,978,700 ๒๔๙,๗๐๐ 48 2,706,200 ๑๐๐ ๑๐๐ 
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงาน 
จ านวน

โครงการหลกั 

แหล่งเงิน รวม คิดเป็นร้อยละ 
งบแผ่นดิน 

(บาท) 
งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายได้อื่น 
(บาท) 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 - - 155,๐๐๐ 2 155,000 4 5 

รวม 2 - - 155,000 2 155,000 100 100 
 

รวมท้ังสิ้น 50 477,800 1,978,700 404,700 50 2,861,200 ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๓.4.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน   
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
๑.๑ จ านวนชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒ พ้ืนที่ 
๑.๒ จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวฒันธรรมอยธุยาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ไม่น้อยกว่า 1 แหล่ง 
1.3 จ านวนบุคคลผู้มีความรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมอยธุยาและภมูิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ไม่น้อยกว่า 5 คน 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ 2 ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
2.๑ มีศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาเพ่ือให้บริการข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา  ๑ ศูนย ์
2.๒ มีกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า ๔ กิจกรรม 
2.3 มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องทาง 
2.4 มีวารสารวชิาการที่ผ่านหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ๑ วารสาร 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา   
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
3.1 ผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับสถาบนั คะแนนอยู่ในระดับด ี
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ 
3.3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
3.4 จ านวนบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการระดับมหาวิทยาลยั ไม่น้อยกว่า ๑  MOU 
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กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
๔.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
- - 
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3.4.3 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แบ่งเป็นโครงการ /กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

งปม./แผนงาน/หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม ยอดตั้งงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน(๑)   ๔๗๗,๘๐๐.๐๐ 
   --> แผนงาน : P๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์   ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๑๐๒๑๐๔๐๗๐๑๓๑ กิจกรรมจัดซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านล่างสถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน ๑ ระบบ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 
   --> แผนงาน : P๓ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   ๒๒๗,๘๐๐.๐๐ 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   ๒๒๗,๘๐๐.๐๐ 
           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๑๔๒ กิจกรรมจัดประชุมก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือน ามาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) ๙,๓๕๐.๐๐ 
           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๒๔๒ กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพ่ือน ามาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ๑๔,๑๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๓๔๒ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า 
(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) 

๔๙,๕๕๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๔๔๒ กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๕๔๒ กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลติภัณฑ์ และการตลาด (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) ๑๑,๑๕๐.๐๐ 
           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๖๔๒ กิจกรรมแนะน าผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๗๔๒ กิจกรรมออกร้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๘๔๒ 
กิจกรรม อบรมเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานทางการตลาด และพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์ 
(ผลิตภัณฑ์เดิม จ.อ่างทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

๒๒,๕๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๐๙๔๒ 
กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด (ผลิตภัณฑ์เดิม จ.
อ่างทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

๑๑,๑๕๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๑๑๙๑๐๔๒ กิจกรรมออกร้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์เดิม จ.อ่างทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
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งบ บกศ.(๒)   ๑,๙๗๘,๗๐๐.๐๐ 
   --> แผนงาน : P๓ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   ๑,๙๗๘,๗๐๐.๐๐ 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   ๑,๙๗๘,๗๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๒๐๑๐๑๒๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๒๐๑๐๒๒๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๑๒๑ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ๔๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๒๒๑ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๖ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๓๒๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ๒๗,๓๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๔๒๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒ ๒๗,๓๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๕๒๑ กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๖๒๑ 
กิจกรรมวันอนุรักษ์ มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 

๗๕,๐๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๗๒๑ กิจกรรมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ๕๕,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๘๒๑ กิจกรรมยกระดับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๐๙๒๑ 
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 
ครั้งที่ ๑ 

๒๗,๑๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๑๐๒๑ 
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 
ครั้งที่ ๒ 

๒๗,๑๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๑๑๒๑ 
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 
ครั้งที่ ๓ 

๒๗,๑๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๑๒๒๑ 
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ณ แหล่งเรียนรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ
ครั้งที่ ๔ 

๒๗,๑๐๐.๐๐ 
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           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๑๓๒๑ กิจกรรมจัดท าข้อมูลมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของชุมชน/ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔๓,๒๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๑๔๒๑ กิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ ๖๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๑๕๒๑ กิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๑๖๒๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ๙๔,๘๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๔๐๒๑๗๓๑ กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ผลิตสื่อวิดิทัศน์ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๗๐๙๐๑๒๑ กิจกรรมจัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา (๒ ฉบับ) ๖๕,๒๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๗๐๙๐๒๒๒ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ๓,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๐๗๐๙๐๓๒๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ ThaiJo (วารสารออนไลน์) ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๑๐๓๔๐๑๒๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (๒,๕๐๐ x ๑๐ คน) ๒๕,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๑๐๓๔๐๒๒๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ ากว่า ป.ตรี (๑,๕๐๐ x ๓ คน) ๔,๕๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๑๐๓๔๐๓๒๑ กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๐๗,๓๒๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๑๐๓๔๐๔๒๒ ค่าโทรศัพท์ ๒ หมายเลข ๑๒ เดือนและค่าไฟฟ้าหอศิลป์ ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๑๐๓๔๐๕๒๑ ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๕,๑๘๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๑๐๓๔๐๖๒๑ กิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ๑๗,๕๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๑๐๓๕๐๑๒๑ ปรับปรุงศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ๓๓,๒๐๐.๐๐ 
           - ๒๐๓๑๑๐๓๕๐๒๒๒ ค่าสาธารณูปโภคศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา (ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์) ๑๖๖,๘๐๐.๐๐ 
งบ บกศ. เงินกัน(B)   ๑,๐๗๐.๐๐ 
   --> แผนงาน : P๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์   ๑,๐๗๐.๐๐ 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   ๑,๐๗๐.๐๐ 

           - B๐๒๓๐๒๐๑๑๔๒๑ กิจกรรมอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo ๒.๐ 
๑,๐๗๐.๐๐ 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๒๓ 
 

งบ บกศ. คงคลัง เงินกัน(O)   ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ 
   --> แผนงาน : P๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์   ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ 
           - O๐๒๓๐๒๐๑๐๔๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ๒๗๘,๐๐๐.๐๐ 
งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ(Q)   ๒๔๙,๗๐๐.๐๐ 
   --> แผนงาน : P๓ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   ๒๔๙,๗๐๐.๐๐ 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   ๒๔๙,๗๐๐.๐๐ 
           - Q๐๓๑๐๔๐๑๐๑๒๑ กิจกรรมวันลอยกระทง (ประดิษฐ์กระทง) ๕๒,๒๐๐.๐๐ 
           - Q๐๓๑๐๔๐๑๐๒๒๑ กิจกรรมวันสงกรานต์ ๘๒,๕๐๐.๐๐ 
           - Q๐๓๑๐๔๐๑๐๓๒๑ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) ๓๔,๐๐๐.๐๐ 
           - Q๐๓๑๐๔๐๑๐๔๒๑ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา) ๓,๐๐๐.๐๐ 
           - Q๐๓๑๐๔๐๑๐๕๒๑ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) ๓,๐๐๐.๐๐ 
           - Q๐๓๑๐๔๐๑๐๖๒๑ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) ๓,๐๐๐.๐๐ 
           - Q๐๓๑๐๔๐๑๐๗๒๑ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนพรรษา) ๒๓,๐๐๐.๐๐ 
           - Q๐๓๑๐๔๐๑๐๘๒๑ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ าฝน) ๔๙,๐๐๐.๐๐ 
 

 

  



 
 

 
 

 

 
 
 

งบแประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ สนับสนุนระบบการป้องกันอัคคีภัย ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา   รหัสโครงการ ๖๔๑๗๐๐๐๐๐๑ 
ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ ๑๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไม่มี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ไม่มี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาที่ : ๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้

ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 
เป้าหมายที่ : ๔.๒ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  ๖๔๔๐๔ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P๒๐๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    แผนงาน :  P๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียด กิจกรรม/โครงการ 
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    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs ๔๐๓ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(๙๓ คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดส านักงบประมาณ :  
  KPI:BB ๓๐๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา : ด้านสังคมศาสตร์ (๘๖๕ คน) 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[  ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[   ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[   ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม    [   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.................................................. ........ 
[   ] ด้านวิจัย     [   ] ด้านบริการวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

๓. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ และพันธกิจ                  
ในการท านุบ ารุง ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์เผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง             
ยังมีบทบาทหน้าที่ในฐานะศูนย์ท่องเที่ยวและศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒. การให้บริการทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แก่บุคลากรทาง
การศึกษา และประชาชนทั่วไป 
๕. กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวและบุคลากรในหน่วยงาน 
๖. วิธีการด าเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ 
๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๔    
๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
๙. งบประมาณโครงการ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท   แหล่งงบประมาณ ๑, งบประมาณแผ่นดิน 
 
 
 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๒๖ 
 

๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   ๑. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดา้นล่างสถาบันอยุธยาศึกษา  ระบบ ๑ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหมด้้านล่างสถาบันอยุธยาศึกษา ระบบ ๑ 
เชิงเวลา   
   ๑. ร้อยละการเบิกจา่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   ๑. ร้อยละการเบิกจา่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๑๑. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านล่างสถาบันอยุธยาศึกษา     ๑ ระบบ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           คาดว่าจะมีรระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านล่างสถาบันอยุธยาศึกษา      
     ผลลัพธ์ (Outcome)  
           ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านล่างสถาบันอยุธยาศึกษา   ๑ ระบบ 
๑๒. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส ๑๒ 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๔-ม.ีค.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๔-มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๔-ก.ย.๖๔) 

๑๐
๒๑

๐๔
๐๗

๐๑
๓๑

 

๑. กิจกรรมจัดซื้อระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
ด้านล่างสถาบันอยุธยา
ศึกษา จ านวน ๑ ระบบ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๑ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ครุภัณฑ์ 
   รายละเอยีด : ระบบแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ด้านล่าง
สถาบันอยธุยาศึกษา     ๑ 
ระบบ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 
รายการครุภัณฑ์ 
๑. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ด้านล่างสถาบันอยุธยาศึกษา 
ราคา ๒๕๐๐๐๐ จ านวน ๑ 
รายการ รวมเป็นเงิน 
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๒๕๐,๐๐๐.๐๐     
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๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.๖๓–ธ.ค.๖๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.๖–มี.ค.๖๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.๖๔ มิ.ย.
๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๔–ก.ย.๖๔) 

๑. กิจกรรมจัดซื้อระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ด้านล่างสถาบันอยธุยา
ศึกษา จ านวน ๑ ระบบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านล่าง
สถาบันอยธุยาศึกษา 

งาน ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้านล่าง
สถาบันอยธุยาศึกษา 

งาน ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน    รหัสโครงการ ๖๔๑๗๐๐๐๐๐๖ 
ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ ๑๓ ด้านการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนาที่ : ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม    

ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าหมายที่ : ๑.๒ ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา           

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  ๖๔๑๐๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน 
    ผลผลิต/โครงการ :  P๓๐๑ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    แผนงาน :  P๓ แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs ๑๐๑ รอ้ยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๐๐) 
ตัวช้ีวัดส านักงบประมาณ :  
  KPI:BB ๑๐๖ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพที่สูงขึ้น (๕ ผลิตภัณฑ์) 
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ประเภทโครงการ 
[  ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  

[   ] ด้านการศึกษา    [   ] สะสมองค์ความรู้ ด้านวิจัย  
[ X ] ด้านเศรษฐกิจ    [   ] ด้านบริการวิชาการ 
[   ] ด้านสังคม     [   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน 
[   ] ด้านสิ่งแวดล้อม    [   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
[   ] ด้านศาสตร์พระราชา 

    [  ] โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ................................................ 
[   ] ด้านวิจัย     [   ] ด้านบริการวิชาการ   
[   ] ด้านการจัดการเรียนการสอน   

๓. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินภารกิจหลักที่ส าคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน้อมน าหลักการทรงงานแนวคิดทฤษฎี              
ใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราโชบายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นหลักในการปฏิบัติงานจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์    
ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนที่รับผิดชอบ ๒ จังหวัด ประกอบด้วย                 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์ หรือสินค้า ที่ต้องการจะพัฒนา                  
และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพ และรายได้ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือนได้ 
นอกจากนั้นยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสินค้าเพ่ือน าไปสู่มาตรฐานให้มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณ์
ของชุมชน โดยการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยาย
สินค้าให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
สร้างเอกลักษณ์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
 ๒) เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากสถาบันอยุธยาศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 ๓) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. จังหวัดอ่างทอง 
๖. วิธีการด าเนินงาน จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๔    
๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
๙. งบประมาณโครงการ ๒๒๗,๘๐๐.๐๐ บาท 

แหล่งงบประมาณ ๑, งบประมาณแผ่นดิน 
๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   ๑. จ านวนผลติภณัฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ (พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๑ และยกระดับผลติภัณฑ์เดมิ ๑) 

ผลิตภณัฑ ์ ๒ 

เชิงคุณภาพ    
   ๑. รายได้ของผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดตน้ทุนการผลติได้ ร้อยละ ๕ 
   ๒. ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา (ผลิตภณัฑ์ใหม่) ผลิตภณัฑ ์ ๑ 
   ๓. ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานที่สูงข้ึน (ผลิตภณัฑเ์ดมิ) ผลิตภณัฑ ์ ๑ 
เชิงเวลา   
   ๑. ร้อยละความส าเร็จแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   ๑. ร้อยละการเบิกจา่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 

๑๑. การประเมินผล (evaluation)   
     ผลผลิต (Output)  
           ๑) ผู้ประกอบการ ได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาสินค้า ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
  ๒) ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของชุมชน ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ๑) ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 ๒) ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
     ผลลัพธ์ (Outcome)  
           ๑) ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
 ๒) ชุมชนมีสภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
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๑๒. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส ๑๒ 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๓-ธ.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๔-มี.ค.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๔-มิ.ย.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๔-ก.ย.

๖๔) 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๑
๔๒

 

๑. กิจกรรมจัดประชุม
ก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อ
น ามาพัฒนา (ผลิตภัณฑ์
ใหม่ จ.อยธุยา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาสที่ ๑ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการ
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ คนๆ ละ 
๓,๐๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน
การจัดประชุมก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑๐ 
คนๆ ละ ๑ มือ้ๆ ละ ๓๕ บาท 
เป็นเงิน ๓๕๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๕๐ บาท 

๙,๓๕๐.๐๐ ๙,๓๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๒
๔๒

 

๒. กิจกรรมคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์เพื่อน ามา
พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๑ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอยีด : - ค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์ จ านวน ๓ 
คนๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๙,๐๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มใน
การคัดเลือก จ านวน ๓๐ คนๆ 
ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน 
๒,๑๐๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวันในการ
คัดเลือกผู้ประกอบการ จ านวน 
๓๐ คนๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ ๑๐๐ 
บาท  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๑๐๐ 
บาท 

๑๔,๑๐๐.๐๐ ๑๔,๑๐๐.๐
๐ 

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๒ 
 

รหัส ๑๒ 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๓-ธ.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๔-มี.ค.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๔-มิ.ย.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๔-ก.ย.

๖๔) 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๓
๔๒

 

๓. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์
พื้นฐาน และออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ พร้อมตรา
สินค้า (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.
อยุธยา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสด ุ
   รายละเอยีด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าวิทยากร ๑ คน จ านวน ๑ 
วันๆ ละ  ๖ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท  
- ค่าวิทยากร ๒ คน จ านวน ๑ 
วันๆ ละ  ๖ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท  
- ค่าวิทยากร ๑ คน จ านวน ๑ 
วันๆ ละ  ๖ ชัว่โมง ๆ ละ ๖๐๐ 
บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
- ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๕ คนๆ 
ละ ๓ วันๆ ละ ๒ มื้อๆ ละ ๓๕ 
บาท เป็นเงิน ๓,๑๕๐ บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๕ 
คนๆละ ๓ วันๆ ละ ๑ มื้อๆ ละ 
๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท  
- ค่าเช่ารถตู้ ๑ คัน จ านวน ๓ 
วันๆ ละ ๒,๕๐๐ เป็นเงิน 
๗,๕๐๐ บาท  
- ค่าวัสด ุ ๒๐,๐๐๐ บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๕๕๐ บาท 

๔๙,๕๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๙,๕๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๔
๔๒

 ๔. กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ 
(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๓ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าจ้างจัดท าบรรจุภัณฑ์  ๕๐,๐๐๐ 
บาท                     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท 

๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๕
๔๒

 

๕. กิจกรรมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การตลาด (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.
อยุธยา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๓ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าวิทยากร ๑ คน จ านวน ๓ ช.ม.ๆ 
ละ ๑,๒๐๐ เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ ๒ คันๆ ละ ๑ วันๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๕ คนๆ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑,๐๕๐ 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  ๑๕ คน จ านวน ๑
มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๑๕๐ บาท 

๑๑,๑๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๑๕๐.๐๐ ๐.๐๐ 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๓ 
 

รหัส ๑๒ 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๓-ธ.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๔-มี.ค.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๔-มิ.ย.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๔-ก.ย.

๖๔) 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๖
๔๒

 ๖. กิจกรรมแนะน าผลิตภัณฑ์ 
(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าจัดท าแผ่นพับแนะน าผลิตภัณฑ์ 
จ านวน ๑,๐๐๐ ชุดๆ ละ ๑๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
- ค่าจ้างจัดท าวีดิทัศน์แนะน าผลิตภัณฑ์ 
จ านวน ๑ งาน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท 

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๗
๔๒

 

๗. กิจกรรมออกร้านจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๔ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๘
๔๒

 

๘. กิจกรรม อบรมเพื่อ
ยกระดับผลิตภัณฑ์สู่
มาตรฐานทางการตลาด และ
พัฒนาช่องทางการค้า
ออนไลน์ (ผลิตภัณฑ์เดิม จ.
อ่างทอง ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าวิทยากร ๒ คน คนละ  ๖ ชั่วโมง ๆ 
ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท (๒ 
วัน)  
-ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๕ คนๆ ละ ๔ 
มื้อๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๒,๑๐๐ 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ๑๕ คนๆละ 
๒ มื้อๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๐๐๐ 
บาท  
-ค่าเช่ารถตู้ ๑ คัน จ านวน ๓ วันๆ ละ 
๒,๕๐๐ เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท  
- ค่าวัสดุ  ๒,๗๐๐ บาท   
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕๐๐ บาท 

๒๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๐๙
๔๒

 

๙. กิจกรรมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การตลาด (ผลิตภัณฑ์เดิม จ.
อ่างทอง ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าวิทยากร ๑ คน จ านวน ๓ ช.ม.ๆ 
ละ ๑,๒๐๐ เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
- ค่าเช่ารถตู้ ๒ คันๆ ละ ๑ วันๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง จ านวน ๑๕ คนๆ ๒ 
มื้อๆ ละ ๓๕ บาท เป็นเงิน ๑,๐๕๐ 
บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน  ๑๕ คน จ านวน ๑
มื้อ ๆ ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐ 
บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๑๕๐ บาท 

๑๑,๑๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑,๑๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๔ 
 

รหัส ๑๒ 
หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๓-ธ.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๔-มี.ค.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๔-มิ.ย.

๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๔-ก.ย.

๖๔) 

๑๐
๓๑

๐๑
๑๙

๑๐
๔๒

 

๑๐. กิจกรรมออกร้านจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์
เดิม จ.อ่างทอง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส ๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

วัสดุ 
   รายละเอียด : รายละเอียด : 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
- ค่าวัสดุ ๑๐,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐๐๐ บาท 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๒๒๗,๘๐๐     

 
๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.๖๓–ธ.ค.
๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.๖–มี.ค.๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.๖๔ มิ.ย.

๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๔–ก.ย.

๖๔) 

๑. กิจกรรมจัดประชุมก าหนดเกณฑ์การ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อน ามาพัฒนา 
(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา 

ชึ้น ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 

ชึ้น ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒. กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อน ามา
พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา 

ชึ้น ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 

ชึ้น ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตราสินค้า 
(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา 

ชึ้น ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 

ชึ้น ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔. กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์
ใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา 

ชึ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 

ชึ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

๕. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การตลาด (ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ.อยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา 

ชึ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 

ชึ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

๖. กิจกรรมแนะน าผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์
ใหม่ จ.อยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา 

ชึ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 

ชึ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ 

๗. กิจกรรมออกร้านจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
(ผลิตภัณฑ์ใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา 

ชึ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ ชึ้น ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๐๐ 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๕ 
 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.๖๓–ธ.ค.
๖๓) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.๖–มี.ค.๖๔) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.๖๔ มิ.ย.

๖๔) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.๖๔–ก.ย.

๖๔) 

พัฒนา (ผลิตภัณฑ์ใหม่) 
๘. กิจกรรม อบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
สู่มาตรฐานทางการตลาด และพัฒนา
ช่องทางการค้าออนไลน์ (ผลิตภัณฑ์เดิม จ.
อ่างทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการยกระดับ 

ชึ้น ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ยกระดับสู่มาตรฐานที่สูงข้ึน (ผลิตภัณฑ์
เดิม) 

ชึ้น ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๙. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
การตลาด (ผลิตภัณฑ์เดิม จ.อ่างทอง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการยกระดับ 

ชึ้น ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ยกระดับสู่มาตรฐานที่สูงข้ึน (ผลิตภัณฑ์
เดิม) 

ชึ้น ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐. กิจกรรมออกร้านจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์เดิม จ.อ่างทอง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ได้รับการยกระดับ 

ชึ้น ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการ
ยกระดับสู่มาตรฐานที่สูงข้ึน (ผลิตภัณฑ์
เดิม) 

ชึ้น ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 
๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

 
๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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งบบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๑. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. ชื่อโครงการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา    

     รหัสโครงการ ๖๔๑๗๐๐๐๐๐๕ 
ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  

ประเด็นที ่: ประเด็นที่ ๑๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไม่มี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ไม่มี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนาที่ : ๑.๔ การจัดท าฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ 
เป้าหมายที ่: ๑.๓ มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพ้ืนที่บริการ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผน

งานพัฒนาพ้ืนที่ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  ๖๔๓๐๓ โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P๓๐๑ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    แผนงาน :  P๓ แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดที่ : OKRs ๑๐๑ รอ้ยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ ๑๐๐) 
    ตัวชีว้ัดส านักงบประมาณ :  
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง  
 [ X ] ด้านบริการวิชาการ 
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๓. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ ก าหนดให้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญา
ของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
การบ ารุงรักษาการใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคให
การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู  สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเป็น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา  และบูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชา
และแนวทางพระราชด าริ จึงได้ด าเนินงานศึกษา รวบรวม สื่อสาร องค์ความรู้ และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ด้วยการจัดท าข้อมูลความรู้ของพ้ืนที่ ในรูปของการจัดท าวารสารวิชาการให้มีมาตรฐานใน
ระดับชาติ เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาท้องถิ่น   
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ได้ผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย ที่มีคุณภาพทาง
วิชาการ 

๒.เพ่ือพัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 
(TCI) 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑.นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ที่ส่งบทความมาตีพิมพ์ จ านวน ๑๖ คน   
๖. วิธีการด าเนินงาน  

๑.เปิดรับบทความทางวิชาการจากผู้เขียน 
๒.ด าเนินการกลั่นกรองคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย ๒ ท่าน / บทความ 
๓.จัดท าและเผยแพร่วารสารวิชาการ ทั้งแบบรูปเล่ม และเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ 

๗. ระยะเวลา วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓  ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๔    
๘. พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
๙. งบประมาณโครงการ ๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท   แหล่งงบประมาณ ๒, งบ บกศ. 
๑๐.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   ๑. จ านวนวารสารวิชาการ/ปี ฉบับ ๒ 
   ๒. จ านวนบทความ เร่ือง ๑๖ 
เชิงคุณภาพ    
   ๑. จ านวนของบทความที่ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพก่อนการตีพิมพ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงเวลา   
   ๑. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ตรงตามไตรมาส ร้อยละ ๑๐๐ 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   ๑. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
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๑๑. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 
เสร็จสิ้น) 
           ๑. ผู้เขียน ซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ได้ผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ บทความ
วิจัย ที่มีคุณภาพทางวิชาการ 

๒. สถาบันอยุธยาศึกษา สามารถผลิตวารสารทางวิชาการท่ีมีคุณภาพทางวิชาการ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ๑. ผู้เขียน ได้รับการรับรองคุณภาพของผลงานทางวิชาการ สามารถน าไปเป็นหลักฐานในการอนุมัติ                 
ขอส าเร็จการศึกษา หรือเป็นหลักฐานในการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ 

๒. ผู้อ่าน ได้รับความรู้จากวารสารวิชาการ 
     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ) 
           ๑.วารสารวิชาการของหน่วยงาน มีคุณภาพทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI) 
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๑๒. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส ๑๒ หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสท่ี ๑ 
(ต.ค.๖๓-ธ.ค.

๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๒ 
(ม.ค.๖๔-
มี.ค.๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๓ 
(เม.ย.๖๔-
มิ.ย.๖๔) 

ไตรมาสท่ี ๔ 
(ก.ค.๖๔-ก.ย.

๖๔) 

๒๐๓๑๐๗๐๙๐๑๒๑ ๑. กิจกรรมจัดท า
วารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (๒ ฉบับ) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   วันที่ ๐๑/๑๐/๒๕๖๓ 
ถึง วันที่ ๓๐/๐๙/
๒๕๖๔ 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใช้สอย 
   รายละเอียด : ค่าตอบแทน 
-ค่าตอบแทนผู้ประเมินบทความวิชาการ 
๒ ฉบับๆ ละ ๑๖ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท  
เป็นเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย 
-ค่าจ้างท าวารสารวิชาการ ๒ ฉบับๆ ละ 
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๒๐๐ บาท 

๖๕,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒,๖๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๒,๖๐๐.๐๐ 

๒๐๓๑๐๗๐๙๐๒๒๒ ๒. วารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส๒ 
สถานที่ด าเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ค่าสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : ค่าสาธารณูปโภค 
-ค่าแสตมป์ ๓,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐๐ บาท 

๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒๐๓๑๐๗๐๙๐๓๒๑ ๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ
ThaiJo (วารสาร
ออนไลน์) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
   ไตรมาส๒ 
 
สถานที่ด าเนินการ 
   สถานที่อบรม 

ใช้สอย 
   รายละเอียด : - ค่าลงทะเบียนอบรม
เชิงปฏิบัติการ ThaiJo  ๒๐,๐๐๐ บาท 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

รวม ๘๘,๒๐๐.๐๐     

๑๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.๖๓–ธ.ค.๖๓) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.๖–มี.ค.๖๔) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.๖๔ มิ.ย.๖๔) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.๖๔–ก.ย.๖๔) 

๑. กิจกรรมจัดท าวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (๒ ฉบับ) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนบทความ
ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร 

รายการ ๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๘.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความ
วิชาการ ที่ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพ
ทางวิชาการ 

รายการ ๐.๐๐ ๘.๐๐ ๐.๐๐ ๘.๐๐ 

๒. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซื้อแสตมป์ กิจกรรม ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓. อบรมเชิงปฏิบัติการThaiJo (วารสาร
ออนไลน์) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 

กิจกรรม ๐.๐๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๔. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
    

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา สู่การปฏิบัติ               
ได้วางระบบและกลไกการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุ
รายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็น
กลไกหลักส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ 

 

 
จัดท า (ร่าง)  

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัย สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
แผนงาน/โครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๑ 
 

• (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. 2564 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ไปสู่การปฏิบัติ สถาบันจึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 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. 2564 
  3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)  
 
 
 

รอบ ๖ เดือน

(เดือนมีนาคม ๒๕๖4)

รอบ ๑๒ เดือน

(เดือนกันยายน ๒๕๖4)

ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมนิผล 
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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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