มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
เมื่อวันที่ .............................................

คานา
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชกฤษฎี ก าว่ าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา จึ ง จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการของ
สถาบั น อยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
นโยบายการบริห ารราชการแผ่ น ดิน ของรั ฐบาล การปฏิ รูปการศึกษา ตลอดจนยุท ธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบัน อยุธยาศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนาสถาบัน
อยุธยาศึกษาไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบันอยุธยาศึกษา ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 ส่วนที่ 5 การติดตาม
และประเมินผล
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มี ค วามคาดหวั ง ว่ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.256๕
จะเป็ น เครื่องมือส าหรับ การน ายุท ธศาสตร์ ของมหาวิท ยาลั ย และการดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา
ไปสู่ การปฏิบั ติที่ ชัดเจนและผลั ก ดัน ให้ การดาเนิ น งานในด้านต่ าง ๆ เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ ทั้ งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญ
ตามบทบั ญ ญั ติ ข องพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการปฏิ บั ติ ร าชการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งรวดเร็ ว
สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จึ ง ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ขึ้ น
เพื่อให้การบริหารราชการของสถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕)
ได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล สามารถนามหาวิทยาลั ยไปสู่ เป้ าหมายภายใต้ส ถานการณ์ และบริบ ท
การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ที่ ร วดเร็ ว ในปั จ จุ บั น เป็ น การตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประเทศและสั ง คม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๕ สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่มีความสาคัญสาหรับการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยแบ่งเนื้อหาของแผน
ออกเป็ น 6 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 บทน า ส่ ว นที่ 2 ความสอดคล้ อ งกั บ แผนตามนั ย ยะของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี
พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 สาระสาคัญ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สถาบันอยุธยาศึกษา
ส่ว นที่ 4 การน าแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่การปฏิบัติ ส่ วนที่ 5 การติดตามและ
ประเมินผล และส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ใช้เป็ น กรอบแนวทางและเป้ าหมายการด าเนิ น งานให้ เป็ น ไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ
พ.ศ. 256๕ ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2) เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น โครงการตามพั น ธกิ จ ของสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาบรรลุ ผ ลส าเร็จ ตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปี พ.ศ. 256๕
3) เพื่อให้การดาเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจของสถาบัน

1.3 ตัวชี้วัด
1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ต่ากว่าร้อยละ 100
2) ผลการดาเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา บรรลุผลตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
3) ผลการดาเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน
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หน้า ๑

ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้ ความเชื่ อมโยง
ของ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ หลั ก ยุ ทธศาสตร์ ชาติ รอง แผนการปฏิ รู ปประเทศ พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
นอกจากนั้ นในฐานะที่ เป็ นหน่ วยงานที่ ท าหน้ าที่ ในด้ านการศึ กษา ค้ นคว้ า วิจั ยเรื่ องราวและสื บค้ นข้ อมู ล
เกี่ยวกั บศิ ลปะ วัฒนธรรม วิถี ชีวิต ภู มิปั ญญาท้ องถิ่ น ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี การอนุ รักษ์ ส่ งเสริม เผยแพร่
และทานุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็ นแหล่ งเรียนรู้ให้การบริการข้อมู ลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
สถาบั น อยุ ธยาศึ ก ษาศึ ก ษา จึ งได้ น ายุ ท ธศาสตร์ ของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ยุ ทธศาสตร์ กระทรวงวั ฒ นธรรม และยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มาใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยึดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนนโยบายการปฏิบั ติ
ราชการที่ ส าคั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา มาใช้ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ความสอดคล้องกับแผน ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐)
1.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
(๑.๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
(๑.๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒.๑.๑) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา
(๒.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๒.๒.๑) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
(๒.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๒.๓.๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
(๒.๓.๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่
(๒.๓.๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
(๒.๓.๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(๒.๓.๕) การสร้างความตื่นตัวให้ คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิ ดชอบและการวาง
ตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
(๒.๓.๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(๒.๓.๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

1.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
เป้าหมาย
(๑.๑) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒.๑.๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
สาหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส
(๒.๒) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
(๒.๒.๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
(๒.๒.๒) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
(๒.๒.๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
(๒.๒.๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
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ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
(๑.๑) อนุ รักษ์และรักษาทรัพ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อม และวัฒ นธรรม ให้ คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
(๑.๒) ยกระดับกระบวนทั ศน์ เพื่ อกาหนดอนาคตประเทศด้านสิ่ งแวดล้ อมและวัฒนธรรม บนหลั ก
ของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๒.๑.๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(๒.๒) พัฒ นาพื้น ที่ เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็ นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๒.๒.๑) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
(๒.๓) พัฒนาความมั่นคง น้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๒.๓.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าหมาย
(๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(๑.๒) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์
(๒.๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
(๒.๑.๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
(๒.๑.๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
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(๒.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๒.๒.๑) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
(๒.๓) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๒.๓.๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
(๒.๓.๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติติราชการให้ทันสมัย
(๒.๔) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๒.๔.๑) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
(๒.๔.๒) บุ คลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ
(๒.๕) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๒.๕.๑) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(๒.๕.๒) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ

แผนระดับที่ 2 แนวทางในการขับเคลื่อน
2.1 แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก)
ประเด็นที่ ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑.๑) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณ ภาพ ได้รับการพัฒ นาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญ ญา
และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
แนวทางการพัฒนา
(๑.๑) จั ดให้ มีการพัฒ นาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อื่น
เป้าหมายของแผนย่อย
(๑.๑) วั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ ครบถ้ ว น รู้ จั ก คิ ด วิ เคราะห์
รักการเรียนรู้ มีสานึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญ หา ปรับตัว สื่อสาร
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World
Economic Forum (WEF)
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑.๑) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดกฎหมายลดลง
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๑ ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑.๑.๑. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๒.๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม
๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๑.๑) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พั ฒ นาเกษตรสร้ างมู ล ค่ า โดยส่ งเสริมการวิจัย พั ฒ นา และประยุก ต์ใช้น วัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ
๑.๒ พัฒนาการบริการแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
บริการเป้าหมายของประเทศ
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๗

เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : จานวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้
ทั้งหมดเพิ่มขึ้น
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ คุณ ภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสั งคมได้รับการยกระดับ
เพิ่มขึ้น จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิ จ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการฯ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว
อย่างยั่งยืนเพิ่มขึ้น
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒ นา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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๑.๒ พั ฒ นาความเป็ น เลิ ศทางวิชาการ โดยส่ งเสริมการวิจัย พัฒ นา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจ กรรมและโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการฯ ที่ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยาได้
ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตั ว ชี้ วั ด : อั น ดั บ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เทคโนโลยี วั ส ดุ น าโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวนความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็น
ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญ
๑.๓ พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรับกับความจาเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน
๑.๔ การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ
๑.๕ การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการกาหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม
เป้าหมายของแผนย่อย
๑.๑ จานวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(๑.๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน
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(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๒.๑) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
(๒.๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
(๒.๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง
(๓) กิจกรรม
(๓.๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทา
บริการสาธารณะ เพื่อ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
(๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
(๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการทางานเพื่อ ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
(๔.๓) ระบบบริห ารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(๑.๑) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๒.๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
(๒.๒) นาระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
(๒.๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) กิจกรรม
(๓.๑) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหาร ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
(๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล
(๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการทางานเพื่อ ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(๑.๑) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๒.๑) จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่ สาคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ
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(๒.๒) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ
(๒.๓) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
(๓) กิจกรรม
(๓.๑) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาทางาน ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้ อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตั ว มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละคิ ด ค้ น นวั ต กรรมใหม่ ๆ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการและ
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ จากการ
ใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
(๔.๑) ระบบบุ ค ลากรภาครั ฐ มี ม าตรฐาน สามารถสรรหา ดึ ง ดู ด และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ก า ลั ง คน
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ใน การทางานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(๑.๑) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต
(๒) ขั้นตอนการดาเนินงาน
(๒.๑) น าเทคโนโลยี ดิจิทัล มาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ
(๒.๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
(๓) กิจกรรม
(๓.๑) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และ
มีกลไกในการป้องกันการ ทุจริตทุกขั้นตอน
(๔) เป้าหมายกิจกรรม
(๔.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็น
ธรรมจากผู้มีอานาจและ อิทธิพล

๒.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(๒) การก าหนดแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการตาม (๑) ต้ อ งมี ร ายละเอี ยดของขั้ น ตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง ใช้ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
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(๓) ส่ ว นราชการต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(๔) ในกรณี ที่การปฏิบั ติภ ารกิจ หรือการปฏิ บัติตามแผนปฏิบั ติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิ บั ติร าชการของส่ วนราชการ เป้าหมายและผลสั มฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้สานักงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรร งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็ นชอบจาก
รัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทา
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

๒.4 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้ า นการศึ ก ษาของรั ฐ บาลจากค าแถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภา พลเอกประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้าน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย
ในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ ๒๑
๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย
๒) นาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒ นาครู นาไปสู่การมีครู
สมรรถนะสู ง เป็ น ครู ยุ ค ใหม่ ที่ ส ามารถออกแบบและจั ด ระบบการสร้ างความรู้ สร้ างวิ นั ย กระตุ้ น และสร้ าง
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักวิชาการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความ
ต้องการของประเทศใน อนาคตและเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและกากับการเรียนรู้ของตนเองได้
๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้
๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้าและความยากจน
๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม
เชิงพื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม สาหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
๑) มุ่ งเน้ น การวิจั ย และพั ฒ นานวัต กรรมเพื่ อ น ามาใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในเชิ งธุ รกิ จ เพื่ อ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต
๒) กาหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ
ภาคการศึกษา ชุมชน และ ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ
๓) สร้ างสภาพแวดล้ อมและองค์ป ระกอบของระบบวิจั ยและการพั ฒ นานวัต กรรมให้ เข้ ม แข็ ง
รวมทั้งบูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมกับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
๑) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก
๒) ส่ งเสริ มกระบวนการทางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒ นาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี นวัตกรรมให้ เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัย
มืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
๑) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึง
ความจาเป็น และศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง
๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จาเป็น
๔) จั ดให้ มีร ะบบฐานข้อมู ล เพื่ อการพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่ งต่อข้อมู ล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต
๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
๑) ส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสร้างสรรค์ ที่ เหมาะสมมาใช้ในการเรีย น
การสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย
๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต
๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
๑) บู รณาการการด าเนิ นงานระหว่ างหน่ วยงานทางการศึ กษากั บกองทุ นเพื่ อความเสมอภาคทาง
การศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา
๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่
ของสถานศึกษา
๓) จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่
๕) สนั บสนุน เด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิ น
ทางการศึ ก ษา โดยการปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ก องทุ น เงิน ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา และทบทวนรู ป แบบการให้ กู้ ยื ม
เพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
๑) กาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน
๒) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ
๓) การกาหนดมาตรฐานฝี มือแรงงาน การจัดให้ มีระบบที่ส ามารถรองรับความต้องการพัฒ นา
ปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของ ทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
๑) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม
การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม
๒) ส่ ง เสริ ม กลไกสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ ส ถาบั น ครอบครั ว ในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งเป็ น ระบบและ
มีประสิทธิภาพ
๓) ปรั บสภาพแวดล้ อมทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ กษาให้ เอื้อต่อการการมีคุ ณธรรม จริยธรรม
และจิตสาธารณะ รวมทั้ง ลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ
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จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน
และทักษะอาชีพของคน ทุกช่วงวัยในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิ ต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิ ตของวิชาเรียน
เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนสามารถ เรี ยนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบั นการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลื อกเรียนเฉพาะ
หลั กสู ตรที่ สนใจ เพื่ อสร้ างโอกาสของคนไทยทุ กช่ วงวั ยและทุ กระดั บสมารถพั ฒนาตนเองทั้ งในด้ านการศึ กษาและ
การดารงชีวิต

๒.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
๓.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๓.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๒ พั ฒ นาศั ก ยภาพคนให้ มี ทั ก ษะความรู้ และความสามารถ
ในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
(๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
๑.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพื้นที่
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกาย
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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(๔.๒) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๓ เสริมสร้างศั กยภาพชุม ชน การพั ฒ นาเศรษฐกิจชุ มชน และ
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ ทรัพยากรภายในชุมชม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม
วัต ถุป ระสงค์ที่ ๑.๔ เพื่ อบู รณาการระบบบริห ารจัดการวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้สามารถ ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัว ชี้ วัด ๑.๓ สั ดส่ ว นการลงทุ น วิจั ยและพั ฒ นาในอุ ต สาหกรรมยุท ธศาสตร์และเป้ าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัย พื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน
เพิ่มเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐
ตัวชี้วัด ๑.๔ จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) แนวทางการพั ฒ นาที่ ๓.๑ เร่ งส่ งเสริ ม การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาและผลั ก ดั น สู่ ก ารใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพื่อพัฒ นาพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ให้ส นับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
แนวทางการพัฒนา
(๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
(๓) สนั บ สนุ น และส่ งเสริมการท่ องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิ งห์ บุ รี ลพบุ รี
ชัยนาท และกาญจนบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร

แผนระดับที่ 3 แผนที่เกี่ยวข้อง
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและปลอดภัย
เป้าหมาย
๑. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
๒. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล
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แนวทางการพัฒนา
๑. ฟื้นฟูปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรม และพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ
๒. พั ฒ นามาตรฐานสิ น ค้ า และการให้ บ ริ ก ารให้ ส ามารถแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รวมถึ ง
สถานประกอบการ ได้นา มาตรฐานด้านการบริการท่องเที่ยวไปใช้
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
๔. เตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตและความเสี่ยงในด้านการท่องเที่ยว
๕. สนับสนุนและกาหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่น การให้ บริการ การป้องกัน ดูแล รักษาความ
ปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว
๖. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าหมาย
การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สมดุล และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๑. ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว
๒. ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยการตลาดสมั ย ใหม่ (Modern Marketing) และส่ งเสริ ม การขาย
ในกลุ่มตลาด นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
๓. ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว
๔. ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ ม
จังหวัด และภูมิภาค

3.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์
๑. เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์และ สืบทอดวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
๓. พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก
๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย
๕. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เป็นกรอบและแนวทางในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล
๒. เพื่อบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน
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๓. เพื่อสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดาเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
๔. เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการส่ งเสริม ประสานและบู ร ณาการการด าเนิ น งาน ด้ านศาสนา ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน
๕. เพื่อเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว
ชุมชน ประเทศ และ สังคมโลก
เป้าประสงค์
๑. วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างเป็นระบบ
๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
๔. คนไทยมีความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย
๕. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีในระดับนานาชาติ
๖. การจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้
๗. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
๘. กระทรวงวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูง

3.3 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ ๑. พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยว ไปสู่มาตรฐานสากล
๒. เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
๑. ฟื้ น ฟู แ ละดู แ ลรั ก ษาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วและการเพิ่ ม
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
๓. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพัน ธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
ตามแนวทางความปกติใหม่
ประเด็ น การพัฒ นาที่ ๓ พั ฒ นาการผลิต ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และบริการโดยใช้น วัตกรรม และ
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ ๑. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ภาคเกษตรโดยใช้ น วั ต กรรมและ
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
๒. เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
๓. ส่ งเสริ ม การสร้างผลิ ตภั ณ ฑ์ ชุม ชน และวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์
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แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้าสู่พื้ นที่เกษตรอย่างเหมาะสม และยกระดับการผลิตสิ นค้าเกษตร
สู่มาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์
๒. ส่ ง เสริ ม การด าเนิ น งานตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและขยายผลโครงการ
อันเนื่องจากพระราชดาริ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน
๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือใช้พลังงานทดแทน
๔. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ รวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้
๕. ยกระดับศักยภาพกาลังคน ภาคการผลิต การค้ า และบริการให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

3.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
(ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของ สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒ การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

3.5 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

3.6 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พันธกิจตามกฎหมาย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ภ าระหน้ าที่ ในการปฏิ บั ติ งานที่ ก าหนดในพระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้
มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน
ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่ วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้น สูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการ
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู
มาตรา ๘ ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
ดังต่อไปนี้
(๑) แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
(๒) ผลิ ต บั ณ ฑิ ตที่ มีความรู้คู่คุณ ธรรม ส านึกในความเป็ นไทย มี ความรักและผู กพั น ต่อท้ องถิ่ น
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณ ฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(๓) เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในคุ ณค่ า ความส านึ ก และความภู มิ ใจในวัฒ นธรรมของท้ องถิ่ น
และของชาติ
(๔) เรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ างความเข้ ม แข็งของผู้ น าชุ ม ชน ผู้ น าศาสนา และนั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น
ให้มีจิตส านึ กประชาธิปไตย คุณ ธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริห ารงาน พัฒ นาชุมชนและท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจมหาวิทยาลัย
การบริการวิชาการ
๑. พัฒ นาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการ
มุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และนาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนา
ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. ยกระดับ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่นให้ ค งไว้ซึ่งเอกลั กษณ์ แห่ งภูมิ ปัญ ญาโบราณที่ส ามารถจับ ต้องได้
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
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การสอน
๑. ผลิ ต ครู ข องมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา ที่ มี อั ต ลั ก ษณ์ แ ละสมรรถนะเป็ น เลิ ศ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
๓. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
การวิจัย
๑. ยกระดับคุณ ภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก
๒. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
๓. ยกระดับ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น
๔. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ
การบริหารจัดการองค์กร
๑. พั ฒ นาการด าเนิ น งาน การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เพื่ อ สร้ างความยื ด หยุ่ น และคล่ อ งตั ว ต่ อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล
๓. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University
๔. ประสานความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
สถาบัน อยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้าที่ทานุบารุงศิลปะและวัฒ นธรรม จึงได้นาพันธกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย ในการทานุ บ ารุงศิลปะและวัฒ นธรรม มาเป็นพันธกิจหลั กในการดาเนินงาน โดยยึดแนวทาง
การดาเนินงานดังนี้
๑. ยกระดับ ภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่นให้ ค งไว้ซึ่งเอกลั กษณ์ แห่ งภูมิ ปัญ ญาโบราณที่ส ามารถจับ ต้องได้
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและทานุบารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
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ส่วนที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๑ ภาพรวมสถาบันอยุธยาศึกษา
๓.๑.๑ นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา
๑. พัฒนาให้เป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา
๓. พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อบูรณาการและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
๓.๑.๒ ปรัชญา
อยุธยาศึกษา อยุธยาสืบสาน อยุธยาสร้างสรรค์
๓.๑.๓ วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สถาบันอยุธยาศึกษาจะเป็นสถาบันทางวิชาการ ที่มีหน้าที่ ศึกษา สืบสาน
และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของอยุธยา และประวัติศาสตร์สู่การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน การอนุรักษ์ และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๓.๑.๔ พันธกิจ
๑. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๔. บริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๕ กลยุทธ์
๑. พัฒ นาสถาบั น อยุ ธ ยาศึกษา ให้ เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิ ตผลงานวิชาการและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
๒. พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาให้ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
๓.๑.๖ เอกลักษณ์
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๒๒

๓.๑.๗ วัฒนธรรมองค์กร
รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด
๓.๑.๘ ค่านิยม
สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง (SWOT Analysis)
S จุดแข็ง
(Strengths : S)

W จุดอ่อน
(Weaknesses : W)

จุดแข็ง (Strengths :S)
๑. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างชัดเจนในการสนองตอบ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
๒. สถาบันอยุธยาศึกษามีนิทรรศการถาวรที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา
๓. สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ
๔. อาคารสถาบันอยุธยาศึกษามีความโดดเด่นด้านรูปแบบที่เป็นเรือนไทยที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์และอยู่บนเส้นทางสัญจรหลักของเกาะเมืองอยุธยา
๕. สถาบั น อยุธ ยาศึ ก ษามีว ารสารทางวิช าการที่ มี มาตรฐาน (TCI ๒) ที่เป็ น ที่
ยอมรับในทางวิชาการ
๖. สถาบันอยุธยาศึกษามีศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านอยุธยาศึกษาที่ให้บริการกับ
บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอก

จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑. สถาบันอยุธยาศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถดาเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
๒. การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ผ่ านมา ยังให้ความสาคัญกับการ
บูรณาการการเรียนการสอนน้อยเกินไป
๓. การดาเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ผ่ านมา ยังให้ความสาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องน้อยเกินไป
๔. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับงานวิจัยและสร้างเอกลั กษณ์ในงาน
วิชาการของตนน้อยเกินไป
๕. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความสาคัญกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกน้อยเกินไป
๖. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความสาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยเกินไป
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O โอกาส
(Opportunities : O)

T ภัยคุกคาม
(Threats : T)

โอกาส(Opportunities : O)
๑. มีแหล่ งเงินทุน ที่ส นับ สนุน งานวิช าการที่ส อดคล้ อ งกั บ พันธกิ จของสถาบั น
อยุธยาศึกษา
๒. อยู่ในพื้นที่ที่เป็นนครประวัติศาสตร์และเมืองมรดกโลก ซึ่งสนับสนุนให้สถาบัน
อยุ ธ ยาศึ ก ษาสามารถจั ด กิ จ กรรมทางศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
และประวัติศาสตร์ ทีม่ ีศักยภาพ
๓. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการจัดหารายได้
๔. สถาบันอยุธยาศึกษามีประวัติศาสตร์และพัฒนาการมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ภัยคุกคาม (Threats : T)
๑. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการควบคุมจากกฎหมายผัง เมื อง
ในพื้ น ที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ท าให้ ก ารสร้ า งอาคารหรือ
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในการควบคุมของกรมศิลปากร
๒. สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด อุ ท กภั ย ซึ่ ง
มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบัน
๓. ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนหนึ่งขาดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการจัดกิจกรรมของสถาบันที่อาจ
ขาดความต่อเนื่อง
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๓.๓ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (การพัฒนาท้องถิ่น)
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิต
ผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย
๑. เป็นสถาบันทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษาระดับประเทศ
๒. มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อท้องถิ่น
๓. มีวารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ
ตัวชี้วัด
๑. นาเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับชาติประจาปี ปีละ ๑ งาน
๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาประจาปี ปีละ ๑ ครั้ง
๓. มีฐานข้อมูลทางวิชาการแบบออนไลน์ ๑ ฐาน
๔. มีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ หลักสูตร
๕. มีองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า ๖ เรื่อง
๖. มีการบูรณาการองค์ความรู้ฯกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ๓ รายวิชา
๗. วารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ)
๑. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ
๒. ให้บริการความรู้ด้านอยุธยาศึกษาและศิลปวัฒนธรรมรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. รักษาระดับของวารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
กิจกรรม /โครงการ
๑. โครงการนาเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาระดับชาติประจาปี
๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ประจาปี
๓. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา
๔. อบรมหลักสูตรระยะสั้น
๕. โครงการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์๑๖ อาเภอ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาวิชาการ”
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กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก
เป้าหมาย
๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยาในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด
๑. จานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ๒ เครือข่าย
๒. มีบุคคลผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่าปีละ ๕ คน
๓. สร้างแบบประเมินเพื่อวัดความภูมิใจในความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า ๕ กิจกรรม
๔. ผลงานสร้างสรรค์ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ชิน้
แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ)
๑. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยา
กิจกรรม /โครงการ
๑. สร้างเครือข่ายเมืองมรดกโลก ทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
๒. โครงการประกาศย่านชุมชนเก่าให้เป็นมรดกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ
๔. โครงการวันสาคัญเพื่อสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๕. สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
๖. เข้าร่วมแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา
๗. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศหรือต่างประเทศ
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และ
ยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
๑. จานวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการยกระดับ ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ผลิตภัณฑ์
๒. ระดับความสุขของประชาชนในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ)
ส่งเสริมการนาศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
กิจกรรม /โครงการ
๑. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาสัมมาชีพ
๒. โครงการศาสตร์พระราชาเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
๓. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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กลยุทธ์ที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (การพัฒนาระบบบริหารจัดการ)
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
เป้าหมาย
๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
๒. มีระเบียบการจัดหารายได้
๓. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
๑. บรรลุวตั ถุประสงค์ของแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๒. จัดส่งโครงร่างองค์กร พร้อมกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๓. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
๔. จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสูร่ ะบบ CHE QA Online
๕. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี
๖. ฐานข้อมูล ๑ ระบบ
แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ)
๑. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒. จัดทาระเบียบจัดหารายได้ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
๓. บริหารจัดการรายได้ของสถาบันอยุธยา
๔. มีระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ
กิจกรรม /โครงการ
๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนบริหารองค์กร
๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ
๓. จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๔. จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของหน่วยงาน
๕. จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจาปีของหน่วยงาน
๖. จัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
๗. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
๘. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๙. จัดทาแผนการจัดการความรู้
๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาระเบียบการจัดหารายได้
๑๑. จัดทาระเบียบการจัดหารายได้
๑๒. จัดทาระเบียบบริหารจัดการรายได้
๑๓. พัฒนาระบบข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑๔. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
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๓.๔ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบบารุงการศึกษากันเงิน (โดยใช้จากงบประมาณเหลือจ่าย)
๕๐๑,๔๐๐ บาท
งบบารุงการศึกษา
๕๒๓,๖๒๐ บาท
งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (งบรายได้ตลาดนัด)
๘๐,๐๐๐ บาท
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๐๐,๐๐๐ บาท
งบหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
๑๐๕,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๔๑๐,๐๒๐ บาท
(สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นยี่สิบบาทถ้วน)

งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย) ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ไตรมาส
๑. โครงการ : พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา” ๒๔๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ กิจกรรม การประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลชุมชนวัดย่าน
๙,๐๐๐
๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

อ่างทอง (จุฬาโลก)
กิจกรรม ศึกษาผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยุธยา
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยุธยา
กิจกรรม ผลิตผ้าลายอย่าง บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และสื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
กิจกรรม อบรมเพื่อพัฒนาช่องทางการค้าและกลยุทธ์ทางการตลาด
กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๒. โครงการ : สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๒.๑ กิ จ กรรม ศึ ก ษาภู มิ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนวั ด ย่ า นอ่ า งทอง อ าเภอผั ก ไห่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาและการระดมความคิดเห็น
ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
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๒๔,๐๐๐
๓๒,๘๐๐
๓๗,๘๐๐

๑
๑
๒

๓๒,๘๐๐

๒

๗๗,๐๐๐
๗,๘๐๐
๘,๓๐๐
๑๐,๕๐๐

๒
๓
๓
๓

๒๐,๐๐๐

๑

๒๑,๗๐๐

๑
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ที่
โครงการ/กิจกรรม
๒.๓ กิจกรรม บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการดาเนิน

ชีวิตที่เป็นสุข
๒.๔ กิจกรรม ผลิตต้นแบบสื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
๒.๕ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดสื่อส่งเสริมการดาเนินชีวิตที่เป็น
สุขสู่ชุมชน
๒.๖ กิ จ กรรม ลานวั ฒ นธรรม สื บ สานศาสตร์ พ ระราชา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ดาเนินชีวิตที่เป็นสุข

งบประมาณ ไตรมาส
๘๐,๗๐๐
๒
๒๐,๐๐๐
๕๐,๑๐๐

๒
๓

๖๗,๕๐๐

๔

๑๒๓,๔๐๐

๑

“มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก”
๓.๒ กิจกรรม สืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ ๑-๔

๖๙,๐๐๐

๑-๔

๓.๓ กิ จ กรรม อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รระยะสั้ น การถ่ า ยทอด

๓๐,๐๐๐

๓

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา ครั้งที่ ๑
๓.๔ กิ จ กรรม อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รระยะสั้ น การถ่ า ยทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา ครั้งที่ ๒

๓๐,๐๐๐

๓

๓๒,๓๐๐
๕๐,๔๐๐
๓๔,๔๐๐
๒๓,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔,๖๐๐
๔,๖๐๐
๔,๖๐๐
๔,๖๐๐
๙,๑๐๐
๔๐,๐๐๐

๔
๒
๔
๔
๔
๑
๒
๓
๔
๓
๑

๓. โครงการ : ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ๒๕๒,๔๐๐ บาท
๓.๑ กิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๔. โครงการ : พัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ๒๔๗,๖๐๐ บาท
๔.๑ กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
๔.๒ กิจกรรม จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๕
๔.๓ กิจกรรม จัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๕
๔.๔ กิจกรรม วารสารชานเรือนอยุธยา
๔.๕ กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่
๔.๖ กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑
๔.๗ กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒
๔.๘ กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๓
๔.๙ กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๔
๔.๑๐ กิจกรรม ถ่ายทอดการจัดการความรู้ ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา (KM)
๔.๑๑ กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง วัฒนธรรมผ้า

และการแต่งกายสยาม

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
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งบบารุงการศึกษากันเงิน (โดยใช้จากงบประมาณเหลือจ่าย) ๕๐๑,๔๐๐ บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ ไตรมาส
๑. โครงการ : รังสรรค์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากท้องถิ่นสู่สากล ๒๖๐,๐๐๐ บาท
๑.๑ กิจกรรมการ ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติเครือข่าย
๖๐,๐๐๐
๒

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
๑.๒ กิจกรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
๑.๓ กิจกรรม การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฎดุริยางค์ “อโยธยานาฏย

๑๒๐,๐๐๐

๒

๘๐,๐๐๐

๒

๕๖,๕๐๐

๒

๖๘,๕๐๐

๒

๑๕,๔๐๐

๒

๓๗,๕๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓๒,๕๐๐
๒๑,๐๐๐

๓
๓
๔
๔
๔

วิจิตร : ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมอยุธยา
๒. โครงการ : วันอนุรักษ์มรดกโลก ๑๔๐,๔๐๐ บาท
๒.๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.๒ กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
๒.๓ กิจกรรม การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย
๓. โครงการ : วันสาคัญและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ๑๐๑,๐๐๐ บาท
๓.๑ กิจกรรม วันสงกรานต์
๓.๒ กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา “วิสาขบูชา : วันสากลแห่งโลก”
๓.๓ กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”
๓.๔ กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา “หล่อเทียนพรรษา”
๓.๕ กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา “พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝน”

งบบารุงการศึกษา ๕๒๓,๖๒๐ บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการ : บริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๕๒๓,๖๒๐ บาท
๑.๑ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (๒,๕๐๐ x ๑๐ คน)
๑.๒ กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ากว่า ป.ตรี (๑,๕๐๐ x ๓ คน)
๑.๓ กิจกรรม การบริหารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา
๑.๔ ค่าไฟฟ้าหอศิลป์ /ค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้าศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์
๑.๕ ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งบประมาณ
๒๕,๐๐๐
๔,๕๐๐
๑๕๔,๘๒๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๕,๑๘๐

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาส
๑-๔
๓
๑-๔
๑-๔
๑-๔

หน้า ๓๐

ที่
โครงการ/กิจกรรม
๑.๖ กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการดาเนินงาน

ด้านแผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๑.๗ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
๑.๘ กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จานวน ๔ เครื่อง

งบประมาณ ไตรมาส
๘๘,๙๗๐
๒

๘๙,๕๕๐

๔

๓๕,๖๐๐

๑

งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (งบรายได้ตลาดนัด) ๘๐,๐๐๐ บาท
ที่
โครงการ/กิจกรรม
๑.โครงการ วันสาคัญและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ๘๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ

ไตรมาส

๓๐,๐๐๐

๑

๔๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๒
๒

งบประมาณ
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

ไตรมาส
๓-๔
๓-๔

ที่
๑

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
แผนงานที่ ๑ การบริ ห ารงานหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละ
๗๕,๐๐๐
ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาส
๑-๔

๒

แผนงานที่ ๓ อบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น
ย่านชุมชนเก่า ๒

๑.๑
๑.๒
๑.๓

กิจกรรม เสวนาประกอบการสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ
ขมาน้า : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา”
กิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ โอยทาน ราลึกประวัติศาสตร์วัดบรมพุทธาราม
กิจกรรม วันสาคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา”

งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ที่
๑
๒

โครงการ/กิจกรรม

โครงการสอนน้องเรียนศิลป์
โครงการพัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา

งบหน่วยอนุรักษ์ฯ ๑๐๕,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓๐,๐๐๐

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๑-๔

หน้า ๓๑

สรุปภาพรวมโครงการหลักตามแหล่งเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประเภทงบ

จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

ประเภทงบ

จานวนเงิน
(บาท)

เงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐
งบประมาณ
งบภายใน

งบภายนอก

รวม

๓,๕๘๒,๓๒๐

๓๐๕,๐๐๐

๓,๘๘๗,320

๙๒

๘

๑๐๐

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จานวนเงิน
(บาท)

ร้อยละ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๒๖

งบบารุงการศึกษากันเงิน (โดยใช้จากงบประมาณเหลือจ่าย) ๑,๙๗๘,๗๐๐

๕๑

๕๒๓,๖๒๐

๑๓

๘๐,๐๐๐

๒

๒๐๐,๐๐๐

๕

๑๐๕,๐๐๐

๓

ร้อยละ

๒๖

ชื่องบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ)

เงินนอก
๒,๕๘๒,๓๒๐
งบประมาณ

๖๖

งบบารุงการศึกษา

งบภายนอก

๘

งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
(งบรายได้ตลาดนัด)
งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (รออนุมัติ)
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รวม

๓๐๕,๐๐๐

๓,๘๘๗,3๒๐ ๑๐๐

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รวม

๓,๘๘๗,3๒๐

หน้า ๓๒

๑๐๐

๓.๕ กรอบวงเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓.๕.๑ สรุปภาพรวมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการและแหล่งเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
งบแผ่นดิน
(บาท)
๔๔๑,๖๐๐

แหล่งเงิน
งบ บ.กศ.
(บาท)
๒๖๐,๐๐๐

งบรายได้อื่น
(บาท)
-

งบแผ่นดิน ๑๑ กิจกรรม
งบบารุงการศึกษา ๘ กิจกรรม
งบรายได้ตลาดนัด ๓ กิจกรรม

๓๑๘,๔๐๐

๒๔๑,๔๐๐

๘๐,๐๐๐

๒๒ กิจกรรม

งบแผ่นดิน ๙ กิจกรรม

๒๔๐,๐๐๐

-

-

๙ กิจกรรม

-

๙ กิจกรรม

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษา

จานวนโครงการ/กิจกรรม

กลยุ ท ธ์ ส ถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาที่ ๑ : พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธยา
ศึก ษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิต ผลงานวิชาการ
และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน

งบแผ่นดิน ๑๐ กิจกรรม
งบบารุงการศึกษา ๓ กิจกรรม

กลยุ ท ธ์ ส ถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาที่ ๒ : พั ฒ นาสถาบั น อยุ ธยา
ศึ ก ษาให้ เป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละ
เผยแพร่ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของอยุ ธ ยาในฐานะมรดกชาติ แ ละ
มรดกโลก
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
รวม
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก

งบบารุงการศึกษา ๘ กิจกรรม
๕๒ กิจกรรม

-

จานวนโครงการหลัก

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รวม

๒ กิจกรรม

งบแผ่นดิน
(บาท)
-

๒ กิจกรรม
๔ กิจกรรม

-

รวมทั้งสิ้น

๕๖ กิจกรรม

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓๐

๒๔๐,๐๐๐

๑๗

๑๒

๕๒๓,๖๒๐

๑๗

๒๕

๘๐,๐๐๐

๕๒ กิจกรรม ๒,๑๐๕,๐๒๐

๑๐๐

๑๐๐

แหล่งเงิน
งบ บ.กศ.
(บาท)
-

งบรายได้อื่น
(บาท)
๑๐๕,๐๐๐

รวม
โครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
๒ กิจกรรม ๑๐๕,๐๐๐

-

๒๐๐,๐๐๐
๓๐๕,๐๐๐

๒ กิจกรรม
๔ กิจกรรม

๒๐๐,๐๐๐
๓๐๕,๐๐๐

๕๐
๑๐๐

๖๖
๑๐๐

๓๘๕,๐๐๐

๕๖
กิจกรรม

๒,๔๑๐,๐๒๐

๑๐๐

๑๐๐

๕๒๓,๖๒๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๒๕,๐๒๐

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๖๓๙,๘๐๐

คิดเป็นร้อยละ
โครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
ร้อยละ
๒๕
๓๓

๔๑

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๒๕,๐๒๐

หน่วยงาน

รวม
โครงการ/
งบประมาณ
กิจกรรม
๑๓ กิจกรรม
๗๐๑,๖๐๐

คิดเป็นร้อยละ
โครงการ/ งบประมาณ
กิจกรรม
ร้อยละ
๕๐
๓๔

หน้า ๓๓

๓.๕.๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานฐาน
ตัวชี้วัด
๑.๑ นำเสนอผลงำนวิชำกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ ระดับชำติประจำปี
๑.๒ โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรสถำบันอยุธยำศึกษำประจำปี
๑.๓ มีฐำนข้อมูลทำงวิชำกำรแบบออนไลน์
๑.๔ มีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น
๑.๕ มีองค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ฯ
๑.๖ มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ฯกับกำรเรียนกำรสอน
๑.๗ วำรสำรทำงวิชำกำรอยู่ในมำตรฐำนเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรไทย (TCI)

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑ งำน
๑ ครั้ง
๑ ฐำน
ไม่น้อยกว่ำ ๑ หลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ ๖ เรื่อง
ไม่น้อยกว่ำ ๓ วิชำ
TCI ฐำน ๒

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะ
มรดกชาติและมรดกโลก
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒.๑ จำนวนหน่วยงำนที่เข้ำร่วมเป็นเครือข่ำย
ไม่น้อยกว่ำ ๒ เครือข่ำย
๒.๒ มีบุคคลผู้ที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ
ไม่น้อยกว่ำปีละ ๕ คน
๒.๓ วัดระดับควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕
๒.๔ ผลงำนสร้ำงสรรค์
ไม่น้อยกว่ำปีละ ๑ ชิ้น

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๓๔

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัด
๓.๑ จำนวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับกำรยกระดับ
๓.๒ ระดับควำมสุขของประชำชนในชุมชน

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่ำปีละ ๑ ผลิตภัณฑ์
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ
ตัวชี้วัด
๔.๑ บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน
๔.๒ จัดส่งโครงร่ำงองค์กรพร้อมกำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
๔.๓ จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPEx
๔.๔ จัดส่งข้อมูลพื้นฐำน Common Data Set เข้ำสูร่ ะบบ CHE QA Online
๔.๕ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
๔.๖ มีฐำนข้อมูล

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕
โครงร่ำงองค์กร ๑ ชุด
๑ แผน
จัดทำข้อมูลพื้นฐำนในระบบ
CHE QA Online
อยู่ในระดับดี
๑ ระบบ

ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด
ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐๐

หน้า ๓๕

๓.๕.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แบ่งเป็นโครงการ /กิจกรรม ดังต่อไปนี้

งปม./แผนงาน/หน่วยงาน

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณแผ่นดิน(๑)
--> แผนงาน : P๓ แผนงานยุทธศาสตร์เสริ มสร้างพลังทางสังคม
--> สถาบันอยุธยาศึกษา

ยอดตั้งงบประมาณ
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๑๔๒

การประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลชุมชนวัดย่านอ่างทอง (จุฬาโลก)

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๒๔๒

ศึกษาผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

๒๔,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๓๔๒

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ผา้ ลายอย่างอยุธยา

๓๒,๘๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๔๔๒

อบรมเชิงปฏิบตั ิการเทคนิคการพิมพ์ผา้ ลายอย่างอยุธยา

๓๗,๘๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๕๔๒

อบรมเชิงปฏิบตั ิการการออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุภณั ฑ์ผา้ ลายอย่างอยุธยา

๓๒,๘๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๖๔๒

ผลิตผ้าลายอย่าง บรรจุภณั ฑ์ตน้ แบบ และสื่ อประชาสัมพันธ์

๗๗,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๗๔๒

ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ตน้ แบบ

๗,๘๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๘๔๒

อบรมเพื่อพัฒนาช่องทางการค้าและกลยุทธ์ทางการตลาด

๘,๓๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๙๔๒

ถ่ายทอดองค์ความรู ้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑๐,๕๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๑๔๒

กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ

๓๒,๓๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๒๔๒

กิจกรรมจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๕

๕๐,๔๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๓๔๒

กิจกรรมจัดทาวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๕

๓๔,๔๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๔๔๒

กิจกรรมวารสารชานเรื อนอยุธยา

๒๓,๐๐๐.๐๐

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๙,๐๐๐.๐๐

หน้า ๓๖

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๕๔๒

กิจกรรมอบรมให้ความรู ้เรื่ องอยุธยาศึกษาสาหรับนักศึกษาใหม่

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๖๔๒

กิจกรรมเผยแพร่ องค์ความรู ้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑

๓,๖๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๗๔๒

กิจกรรมเผยแพร่ องค์ความรู ้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๒

๓,๖๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๘๔๒

กิจกรรมเผยแพร่ องค์ความรู ้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๓

๓,๖๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๙๔๒

กิจกรรมเผยแพร่ องค์ความรู ้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ ๔

๓,๖๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๑๐๔๒

กิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู ้ ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา (KM)

๙,๑๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๗๑๑๔๒

กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิวฒั นธรรมอยุธยา เรื่ อง วัฒนธรรมผ้าและการแต่งกายสยาม

๔๔,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๘๐๑๔๒

ส่ งเสริ มเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา“มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก

๑๒๓,๔๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๘๐๒๔๒

กิจกรรม สื บสานความเป็ นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งที่ ๑-๔

๖๙,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๘๐๓๔๒

อบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสู ตรระยะสั้น การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา ครั้งที่ ๑

๓๐,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๘๐๔๔๒

อบรมเชิงปฏิบตั ิการหลักสู ตรระยะสั้น การถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา ครั้งที่ ๒

๓๐,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๑๔๒

กิจกรรมศึกษาภูมิวฒั นธรรมชุมชนวัดย่านอ่างทอง อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

๒๐,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๒๔๒

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการศาสตร์พระราชาและการระดมความคิดเห็นในการสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่ งเสริ มการดาเนินชีวิตที่เป็ นสุ ข

๒๑,๗๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๓๔๒

กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อออกแบบสื่ อส่ งเสริ มการดาเนินชีวิตที่เป็ นสุข

๘๐,๗๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๔๔๒

กิจกรรมผลิตต้นแบบสื่ อส่ งเสริ มการดาเนินชีวิตที่เป็ นสุข

๒๐,๐๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๕๔๒

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการถ่ายทอดสื่ อส่ งเสริ มการดาเนินชีวิตที่เป็ นสุ ขสู่ ชุมชน

๕๐,๑๐๐.๐๐

- ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๖๔๒

กิจกรรมลานวัฒนธรรม สื บสานศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริ มการดาเนินชีวิตที่เป็ นสุ ข

๖๗,๕๐๐.๐๐

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๔๐,๐๐๐.๐๐

หน้า ๓๗

งบ บกศ.(๒)

๕๒๓,๖๒๐.๐๐

--> แผนงาน : P๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์
--> สถาบันอยุธยาศึกษา

๕๒๓,๖๒๐.๐๐
๕๒๓,๖๒๐.๐๐

- ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๑๒๑

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (๒,๕๐๐ x ๑๐ คน)

- ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๒๒๑

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ต่ากว่า ป.ตรี (๑,๕๐๐ x ๓ คน)

- ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๓๒๑

กิจกรรม การบริ หารจัดการสานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา

- ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๔๒๒

ค่าไฟฟ้าหอศิลป์ /ค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้าศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

- ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๕๒๑

ประชุมคณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

๒๕,๑๘๐.๐๐

- ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๖๒๑

กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านแผนปฏิบตั ิราชการและ
งานประกันคุณภาพ สถาบันอยุธยาศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

๘๘,๙๗๐.๐๐

- ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๗๒๑

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศ

๘๙,๕๕๐.๐๐

- ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๘๓๑

กิจกรรมจัดซื้อครุ ภณั ฑ์เครื่ องปริ้ นเตอร์ จานวน ๔ เครื่ อง

๓๕,๖๐๐.๐๐

งบ บกศ กันเงิน (โดยใช้จากงบประมาณเหลือจ่าย)(E)
--> แผนงาน : P๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์
--> สถาบันอยุธยาศึกษา
- E๐๒๑๐๑๐๑๐๑๒๑

๒๕,๐๐๐.๐๐
๔,๕๐๐.๐๐
๑๕๔,๘๒๐.๐๐

๕๐๑,๔๐๐.๐๐
๕๐๑,๔๐๐.๐๐
๕๐๑,๔๐๐.๐๐

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๕๖,๕๐๐.๐๐
หน้า ๓๘

- E๐๒๑๐๑๐๑๐๒๒๑

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผูม้ ีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย

๖๘,๕๐๐.๐๐

- E๐๒๑๐๑๐๑๐๓๒๑

กิจกรรมการประกวดเดี่ยวเครื่ องดนตรี ไทย

๑๕,๔๐๐.๐๐

- E๐๒๑๐๔๐๖๐๑๒๑

กิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เครื อข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย

๖๐,๐๐๐.๐๐

- E๐๒๑๐๔๐๖๐๒๒๑

กิจกรรมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมในโครงการระดับชาติ หรื อระดับนานาชาติ

- E๐๒๑๐๔๐๖๐๓๒๑

กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฎดุริยางค์ “อโยธยานาฏยวิจิตร : ผลงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับแรงบันดาลใจจากร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมอยุธยา

๘๐,๐๐๐.๐๐

- E๐๒๒๐๕๐๑๐๑๒๑

กิจกรรมวันสงกรานต์

๓๗,๕๐๐.๐๐

- E๐๒๒๐๕๐๑๐๒๒๑

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา “วิสาขบูชา : วันสากลแห่งโลก”

๕,๐๐๐.๐๐

- E๐๒๒๐๕๐๑๐๓๒๑

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”

๕,๐๐๐.๐๐

- E๐๒๒๐๕๐๑๐๔๒๑

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา “หล่อเทียนพรรษา”

๓๒,๕๐๐.๐๐

- E๐๒๒๐๕๐๑๐๕๒๑

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา “พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน”

๒๑,๐๐๐.๐๐

งบแผ่นดิน (เบิกแทนกัน เงินกัน)(J)

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๖๑๖,๙๕๐.๐๐

--> แผนงาน : P๓ แผนงานยุทธศาสตร์เสริ มสร้างพลังทางสังคม
--> สถาบันอยุธยาศึกษา

๖๑๖,๙๕๐.๐๐
๖๑๖,๙๕๐.๐๐

- J๐๓๑๑๐๐๑๑๓๒๑

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ตาบลเต่าเล่า

๒๑๖,๙๕๐.๐๐

- J๐๓๑๑๐๐๑๑๔๒๑

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ ตาบลเต่าเล่า (งวด ๒)

๔๐๐,๐๐๐.๐๐

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๓๙

งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ(Q)
--> แผนงาน : P๒ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์
--> สถาบันอยุธยาศึกษา

๘๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐

- Q๐๒๑๐๑๐๑๐๑๒๑

กิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิตการแสดง “จองเปรี ยง นบพระ ขมาน้ า : ประเพณี ตามประทีป
ลอยโคมกรุ งศรี อยุธยา”

๓๐,๐๐๐.๐๐

- Q๐๒๑๐๑๐๑๐๒๒๑

กิจกรรมแต่งไทย ไหว้พระ โอยทาน ราลึกประวัติศาสตร์วดั บรมพุทธาราม

๔๕,๐๐๐.๐๐

- Q๐๒๑๐๑๐๑๐๓๒๑

กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา”

เงินรับฝาก(Z)

๕,๐๐๐.๐๐
๓๖,๗๕๐.๐๐

--> แผนงาน : P๓ แผนงานยุทธศาสตร์เสริ มสร้างพลังทางสังคม
--> สถาบันอยุธยาศึกษา

๓๖,๗๕๐.๐๐
๓๖,๗๕๐.๐๐

- Z๐๓๑๐๔๐๑๐๑๔๒

โครงการการบริ หารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

- Z๐๓๑๐๔๐๑๐๒๔๒

โครงการประกาศย่านชุมชนเก่า ชุมชนตลาดลาดชะโด ชุมชนบ้านกรด

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

๙,๗๕๐.๐๐
๒๗,๐๐๐.๐๐

หน้า ๔๐

ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สู่การปฏิบัติ
ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา สู่การปฏิบัติ
ได้ ว างระบบและกลไกการด าเนิ น งาน โดยจั ดท าเป็ น แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ซึ่ งระบุ
รายละเอียดการดาเนิน งาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์
เป็นกลไกหลักสาหรับการปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สถาบันอยุธยาศึกษา

จัดทา (ร่าง)
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

คณะกรรมการประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

แผนงาน/โครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๔๑

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจาสถาบันอยุธยาศึกษา
ไปสู่ การปฏิ บั ติ สถาบั น จึ งกาหนดกรอบระยะเวลาการติด ตามผลการด าเนิ นงาน และการประเมิน ผลการ
ดาเนิ นงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้
6.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
6.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ไตรมาส ๒
• (ต.ค.-ธ.ค.)

• (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส ๑

ไตรมาส ๔
• (เม.ย.-มิ.ย.)

• (ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส ๓

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

รอบ ๖ เดือน
(เดือนมีนาคม ๒๕๖5)

รอบ ๑๒ เดือน
(เดือนกันยายน ๒๕๖5)

ด้วยกลไก
1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๔๒

6.2 การประเมินผลการดาเนินงาน
6.2.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
ลาดับ

ตัวชี้วัด

1

ระดับความสาเร็จของผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน)
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบเงินรายได้)

2
3
4

ค่าเป้าหมาย
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน
4
4
4
ร้อยละ 54
ร้อยละ 45

5
ร้อยละ 100
ร้อยละ 85

6.2.2 เกณฑ์การวัด
ตัวชี้วัดที่

เกณฑ์การพิจารณา

1

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

2

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

3

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

4

ผลรวมคะแนนประเมินความสาเร็จของทุกโครงการ
จานวนโครงการทั้งหมด

สูตรในการคานวณ
จานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย x 100
จานวนตัวชี้วัดทั้งหมด

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

แผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน้า ๔๓

