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ค าน า 

 ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                    
พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง        
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
 สถาบันอยุธยาศึกษา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้การบริหารราชการของ                  
สถาบันอยุธยาศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และกลยุทธ์ในการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน าสถาบัน
อยุธยาศึกษาไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 บทน า  
ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สถาบันอยุธยาศึกษา  ส่วนที่ 4  
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 ส่วนที่ 5 การติดตาม
และประเมินผล  
 สถาบันอยุธยาศึกษา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  
จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา  
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  
 
         สถาบันอยุธยาศึกษา 
            ตุลาคม 2564 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ   
 - ยุทธศาสตร์ชาติหลัก        2 
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  - แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 19 
  - พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     19 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สู่การปฏิบัติ      41 
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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. 256๕ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่มีความส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยแบ่งเนื้อหาของแผน
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่  1 บทน า ส่วนที่  2 ความสอดคล้องกับแผนตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สถาบันอยุธยาศึกษา   
ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตามและ
ประเมินผล และส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                         
พ.ศ. 256๕ ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2) เพ่ือให้การด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติ        
ราชการประจ าปี พ.ศ. 256๕ 
 3) เพ่ือให้การด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจของสถาบัน 

1.3 ตัวชี้วัด 
 1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 
 2) ผลการด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา บรรลุผลตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 3) ผลการด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจ ทั้ง 4 ด้าน 

 

ส่วนท่ี 1  
บทน า 

 



  

 

  

 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้ความเชื่อมโยง 
ของ ยุทธศาสตร์ชาติหลัก ยุทธศาสตร์ชาติรอง แผนการปฏิรูปประเทศ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
 นอกจากนั้นในฐานะที่ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล  
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ 
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม  การละเล่นพ้ืนบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
สถาบันอยุธยาศึกษาศึกษา จึงได้น ายุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มาใช้ 
เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยึดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติ
ราชการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ความสอดคล้องกับแผน ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
1.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เป้าหมาย  
  (๑.๑) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
  (๑.๒) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 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) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
   (๒.๓.๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘คร’ู ให้เป็นครูยุคใหม ่
   (๒.๓.๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   (๒.๓.๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่วนที่ 2  
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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   (๒.๓.๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวาง
ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   (๒.๓.๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   (๒.๓.๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
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) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  (๒.๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
   (๒.๑.๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
  (๒.๒) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  
   (๒.๒.๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผน สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
   (๒.๒.๒) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพึ่งพากันเอง  
   (๒.๒.๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
   (๒.๒.๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)  
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมาย  
  (๑.๑) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
  (๑.๒) ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลัก 
ของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  (๒.๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
   (๒.๑.๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  (๒.๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
   (๒.๒.๑) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
  (๒.๓) พัฒนาความม่ันคง  น้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   (๒.๓.๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 เป้าหมาย  
  (๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 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 ผ่านการน าเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
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  (๒.๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
   (๒.๒.๑) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
  (๒.๓) ภาครัฐมีความทันสมัย  
   (๒.๓.๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
   (๒.๓.๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติติราชการให้ทันสมัย  
  (๒.๔) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
   (๒.๔.๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
   (๒.๔.๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทาง ความก้าวหน้าในอาชีพ  
  (๒.๕) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (๒.๕.๑) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
   (๒.๕.๒) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

แผนระดับที่ 2 แนวทางในการขับเคลื่อน 
2.1 แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
ประเด็นที่ ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (๑.๑) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา  
และคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย ์ 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)  
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๑.๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการ 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผู้อ่ืน  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
  (๑.๑) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีส านึก พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF) 
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)  
ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (๑.๑) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ การบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 แนวทางการพัฒนา  
  ๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
  ๑.๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการส่งผลต่อการ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดกฎหมายลดลง 
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๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 
ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑.๑ ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑.๑. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๒.๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม 
๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 
ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (๑.๑) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ 
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ 
  ๑.๒ พัฒนาการบริการแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
บริการเป้าหมายของประเทศ 
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 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรมที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์             
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม 
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว  
อย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
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  ๑.๒ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย 
 ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวนความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็น
ต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ 
  ๑.๓ พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
  ๑.๔ การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ 
  ๑.๕ การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 ๑.๑ จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ตัวชี้วัด : อัตราจ านวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

๒.2 แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน  
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 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  (๒.๑) เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน  
  (๒.๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ  
  (๒.๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง  
 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท า
บริการสาธารณะ เพ่ือ ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
  (๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการทางานเพื่อ ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก     
  (๔.๓) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  (๒.๑) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล  
  (๒.๒) น าระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  
  (๒.๓) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดิน  
 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหาร ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
  (๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการทางานเพื่อ ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  (๒.๑) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ  
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  (๒.๒) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ  
  (๒.๓) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท างาน ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและ  
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ จากการ  
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔ .๑) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่ งก า ลังคน 
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ใน การท างานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๖ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต  
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  (๒.๑) น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและ 
มีประสิทธิภาพ  
  (๒.๒) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และ
มีกลไกในการป้องกันการ ทุจริตทุกข้ันตอน  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็น
ธรรมจากผู้มีอ านาจและ อิทธิพล 

๒.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
  (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้อง ใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  
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  (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด  
  (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม  
 ในแต่ละปีงบประมาณ   ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรร งบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  
 ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็ นชอบจาก
รัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท า
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๒.4 นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้าน การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้คนไทยในอนาคตเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย  
ในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
  ๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย  
  ๒) น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  
  ๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู น าไปสู่การมีครู
สมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่ สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้  สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง 
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักวิชาการ  
 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  
  ๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความ
ต้องการของประเทศใน อนาคตและเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  
  ๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้  
  ๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน  
  ๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรม 
เชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  
  ๑) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพ่ือความ  
ไดเ้ปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต  
  ๒) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ชุมชน และ ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ  
  ๓) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง 
รวมทั้งบูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
  ๑) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก  
  ๒) ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรมให้ เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัย  
มืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  
  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึง
ความจ าเป็น และศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง  
  ๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  
  ๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น  
  ๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต  
  ๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  ๑) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน 
การสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย  
  ๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต  
  ๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  ๑) บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา  
  ๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่
ของสถานศึกษา 
  ๓) จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  ๔) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่  
  ๕) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืม  
เพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  
 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย  
  ๑) ก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน  
  ๒) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ  
  ๓) การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนา
ปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของ ทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  
  ๑) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม  
  ๒) ส่ งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพ  
  ๓) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการการมีคุณธรรม จริยธรรม  
และจิตสาธารณะ รวมทั้ง ลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
  ๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
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 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
   ๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และทักษะอาชีพของคน ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก  
  ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ เรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะ
หลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสมารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและ 
การด ารงชีวิต 

๒.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 วัตถุประสงค์ที่  ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑  
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  
  ๓.๑ เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  
   ตัวชี้วัด ๑ เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  
  ๓.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมขึ้น  
   ตัวชี้วัด ๒ คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ 
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
  (๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 วัตถุประสงค์ที ่ ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
   ๑.๒ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  
  ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ ๙๐ 
โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพ้ืนที่  
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน
พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
  ตัวชี้วัด ๓.๒ ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค  
  ตัวชี้วัด ๓.๓ มูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชน 
ที่ด้อยโอกาสทาง การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกาย  
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  (๔.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ 
การสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ ทรัพยากรภายในชุมชม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม  
 วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  
  ตัวชี้วัด ๑.๓ สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัย พ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน  
เพ่ิมเป็น ๕๕ : ๒๕ : ๒๐  
  ตัวชี้วัด ๑.๔ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น ๒๕ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 วัตถุประสงค์ที่ ๑.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
 เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น  
  ตัวชี้วัด ๑.๑ ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง  
  ตัวชี้วัด ๑.๒ สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๔.๑) แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
  ๓.๑.๓ ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า  
  (๓) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี 
ชัยนาท และกาญจนบุรี ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร 

แผนระดับที่ 3 แผนที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
 เป้าหมาย 
  ๑. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟ้ืนฟูและพัฒนาให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 
   ๒. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีคุณภาพและปลอดภัย ได้มาตรฐานระดับสากล 
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 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ฟ้ืนฟูปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพเสื่อมโทรม และพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม และรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ  
  ๒. พัฒนามาตรฐานสินค้าและการให้ บริการให้สามารถแข่ งขัน ได้อย่ างยั่ งยืน  รวมถึ ง 
สถานประกอบการ ได้น า มาตรฐานด้านการบริการท่องเที่ยวไปใช้  
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย  
  ๔. เตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตและความเสี่ยงในด้านการท่องเที่ยว  
  ๕. สนับสนุนและก าหนดมาตรการสร้างความเชื่อมั่น การให้บริการ การป้องกัน ดูแล รักษาความ
ปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว  
  ๖. พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและย่ังยืน 
 เป้าหมาย 
  การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สมดุล และยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเพ่ือสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว  
  ๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing) และส่งเสริมการขาย 
ในกลุ่มตลาด นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  
  ๓. ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ  
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของนักท่องเที่ยว  
  ๔. ส่งเสริมการกระจายการเดินทางท่องเที่ยว และการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม
จังหวัด และภูมิภาค 

3.2 ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ 
 ๑. เสริมสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติ และพัฒนากลไกในการอนุรักษ์และ สืบทอดวัฒนธรรม 
 ๒. ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ๓. พัฒนาความสัมพันธ์ และส่งเสริมเกียรติภูมิและภาพลักษณ์ไทยในเวทีโลก 
 ๔. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย 
 ๕. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๖. พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้สอดคล้องและสนองต่อ
ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
 ๒. เพ่ือบูรณาการมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของประชาชน 
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 ๓. เพ่ือสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๔. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริม ประสานและบูรณาการการด าเนินงาน ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 
 ๕. เพ่ือเสริมสร้างศักดิ์ศรี ความเสมอภาค ความสมานฉันท์ และสันติสุขแก่คนทุกกลุ่ม ทั้งระดับครอบครัว 
ชุมชน ประเทศ และ สังคมโลก 
เป้าประสงค์ 
 ๑. วัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างเป็นระบบ 
 ๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓. ประเทศไทยมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น 
 ๔. คนไทยมีความรัก ภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ๕. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ดีในระดับนานาชาติ 
 ๖. การจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได ้
 ๗. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม         
 ๘. กระทรวงวัฒนธรรมมีระบบการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสูง 

3.3 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 
 วัตถุประสงค์  ๑. พัฒนาคุณภาพการบริการเพ่ือการท่องเที่ยว ไปสู่มาตรฐานสากล  
   ๒. เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา  
  ๑. ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและการเพ่ิม 
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
  ๓. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี
ตามแนวทางความปกติใหม ่
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม และ 
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
 วัตถุประสงค์  ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและ 
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
   ๒. เพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
    ๓. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
 
 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๑๙ 
 
 

 แนวทางการพัฒนา  
  ๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าสู่พ้ืนที่เกษตรอย่างเหมาะสม และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร 
สู่มาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์  
  ๒. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ  
อันเนื่องจากพระราชด าริ เพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 
  ๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือใช้พลังงานทดแทน 
  ๔. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ รวมทั้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันได ้
  ๕. ยกระดับศักยภาพก าลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการให้เป็นมืออาชีพ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

3.4 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
(ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) ของ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  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 
และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
3.6 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พันธกิจตามกฎหมาย       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้ 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการ
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ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 

 (๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น                  
และของชาติ 

 (๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น  
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน  พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

 (๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

 (๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

 (๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 
 การบริการวิชาการ 
  ๑. พัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ด้วยการ
มุ่งเน้นการสืบสานและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนา
ตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้                  
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  

 ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
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การสอน 
 ๑. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ

สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
 ๒. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น 
 ๓. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตาม

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
การวิจัย 
 ๑. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ในด้านบริการวิชาการ ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 

 ๒. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
 ๓. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

โดยงานวิจัยต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นท้ังด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่งยืนของท้องถิ่น 

 ๔. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ 
 การบริหารจัดการองค์กร 

 ๑. พัฒนาการด าเนินงาน การบริหารจัดการองค์กร เพ่ือสร้างความยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อ               
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ๒. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
 ๓. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Smart and Green University 
 ๔. ประสานความร่วมมือ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้น าพันธกิจหลัก 
ของมหาวิทยาลัย ในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นพันธกิจหลักในการด าเนินงาน โดยยึดแนวทาง 
การด าเนินงานดังนี้ 

 ๑. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งภูมิปัญญาโบราณที่สามารถจับต้องได้                  
ในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ  

 ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและท านุบ ารุง ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
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๓.๑ ภาพรวมสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๓.๑.๑ นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๑. พัฒนาให้เป็นสถาบันทางวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 
  ๒. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๓. พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือบูรณาการและยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
  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 เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ๓.๑.๔ พันธกิจ 
  ๑. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
  ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
  ๓. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. บริหารจัดการหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๑.๕ กลยุทธ์ 
  ๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการ
เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน 
   ๒. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก  
   ๓. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ  
 ๓.๑.๖ เอกลักษณ์  

 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา สืบสานมรดกชาติและมรดกโลก 
 
 

ส่วนท่ี 3  
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สถาบันอยุธยาศึกษา 
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 ๓.๑.๗  วัฒนธรรมองค์กร  
 รักศิลปวัฒนธรรม สุจริตโปร่งใส จิตสาธารณะ มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 ๓.๑.๘ ค่านิยม 
  สืบสานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง (SWOT Analysis) 
 

S จุดแข็ง 
(Strengths : S) 

จุดแข็ง (Strengths :S) 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างชัดเจนในการสนองตอบ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
๒. สถาบันอยุธยาศึกษามีนิทรรศการถาวรที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา 
๓. สถาบันอยุธยาศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ 
๔. อาคารสถาบันอยุธยาศึกษามีความโดดเด่นด้านรูปแบบที่เป็นเรือนไทยที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์และอยู่บนเส้นทางสัญจรหลักของเกาะเมืองอยุธยา 
๕. สถาบันอยุธยาศึกษามีวารสารทางวิชาการที่มีมาตรฐาน (TCI ๒) ที่เป็นที่
ยอมรับในทางวิชาการ 
๖. สถาบันอยุธยาศึกษามีศูนย์ข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านอยุธยาศึกษาที่ให้บริการกับ
บุคลากรภายในและผู้สนใจภายนอก 
 

W จุดอ่อน 
(Weaknesses : W) 

จุดอ่อน (Weaknesses: W) 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษายังขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพ่ือที่จะสามารถด าเนินงานตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
๒. การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ผ่านมา ยังให้ความส าคัญกับการ 
บูรณาการการเรียนการสอนน้อยเกินไป 
๓. การด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ผ่านมา ยังให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษา อาจารย์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องน้อยเกินไป 
๔. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับงานวิจัยและสร้างเอกลักษณ์ในงาน
วิชาการของตนน้อยเกินไป 
๕. สถาบันอยุธยาศึกษาให้ความส าคัญกับแหล่งเงินทุนจากภายนอกน้อยเกินไป 
๖. สถาบันอยธุยาศึกษาให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน้อยเกินไป 
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O โอกาส 

(Opportunities : O) 
โอกาส(Opportunities : O) 
๑. มีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนงานวิชาการที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน
อยุธยาศึกษา  
๒. อยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นนครประวัติศาสตร์และเมืองมรดกโลก ซึ่งสนับสนุนให้สถาบัน
อยุธยาศึกษาสามารถจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และประวัติศาสตร์ ทีม่ีศักยภาพ 
๓. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาส
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการจัดหารายได้ 
๔. สถาบันอยุธยาศึกษามีประวัติศาสตร์และพัฒนาการมาอย่างยาวนาน เป็นสิ่งที่
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 

T ภัยคุกคาม 
(Threats : T) 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 
๑. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับการควบคุมจากกฎหมายผังเมือง              
ในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ท าให้การสร้างอาคารหรือ                
สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ต้องได้รับอนุญาตและอยู่ในการควบคุมของกรมศิลปากร  
๒. สถาบันอยุธยาศึกษาตั้ งอยู่ ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซึ่ง                     
มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบัน  
๓. ประชากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนหนึ่งขาดการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับการจัดกิจกรรมของสถาบันที่อาจ
ขาดความต่อเนื่อง 
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 ๓.๓ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (การพัฒนาท้องถิ่น) 

 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิต 
ผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน 
 เป้าหมาย  
  ๑. เป็นสถาบันทางวิชาการด้านอยุธยาศึกษาระดับประเทศ 
  ๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่น 
  ๓. มีวารสารทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานในระดับชาติ  
 ตัวชี้วัด  
  ๑. น าเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับชาตปิระจ าปี   ปีละ ๑ งาน 
  ๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาประจ าป ี ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๓. มีฐานข้อมูลทางวิชาการแบบออนไลน์ ๑ ฐาน 
  ๔. มีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ หลักสูตร 
  ๕. มีองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า ๖ เรื่อง 
  ๖. มีการบูรณาการองค์ความรู้ฯกับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า ๓ รายวชิา 
  ๗. วารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ๑. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ 
  ๒. ให้บริการความรู้ด้านอยุธยาศึกษาและศิลปวัฒนธรรมรวบรวมองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๓. รักษาระดับของวารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
 กิจกรรม /โครงการ  
  ๑. โครงการน าเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาระดับชาติประจ าป ี
  ๒. โครงการสัมมนาทางวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปี  
  ๓. โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๔. อบรมหลักสูตรระยะสั้น 
  ๕. โครงการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์๑๖ อ าเภอ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  ๖. โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารทางวิชาการ “อยุธยาศึกษาวิชาการ” 
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 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการ
อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
 เป้าหมาย  
  ๑. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยาในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ
 ตัวชี้วัด  
  ๑. จ านวนหน่วยงานที่เข้ารว่มเป็นเครือข่าย ไม่น้อยกว่า ๒ เครอืข่าย 
  ๒. มีบุคคลผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกยีรติ ไม่น้อยกว่าปีละ ๕ คน 
  ๓. สรา้งแบบประเมินเพ่ือวัดความภูมิใจในความเป็นไทย 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. โครงการวันส าคัญเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  ๕. สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา 
  ๖. เข้าร่วมแสดงในงานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
  ๗. โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในประเทศหรือต่างประเทศ  

 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และ
ยกระดับภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมาย  
  ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ตัวชี้วัด  
  ๑. จ านวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการยกระดับ ไม่น้อยกวา่ปีละ ๑ ผลิตภัณฑ ์
  ๒. ระดับความสุขของประชาชนในชุมชน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กิจกรรม /โครงการ  
  ๑. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาสัมมาชีพ 
  ๒. โครงการศาสตร์พระราชาเพ่ือการด าเนินชีวิตที่เป็นสุข 
  ๓. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๒๗ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (การพัฒนาระบบบริหารจัดการ) 
 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ 
 เป้าหมาย  
  ๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
  ๒. มีระเบียบการจัดหารายได้ 
  ๓. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ตัวชี้วัด  
  ๑. บรรลุวตัถุประสงค์ของแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
  ๒. จัดส่งโครงร่างองค์กร พร้อมก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ 
  ๓. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 
  ๔. จัดส่งข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set เข้าสูร่ะบบ CHE QA Online 
  ๕. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับด ี
  ๖. ฐานข้อมูล ๑ ระบบ  
 แนวทางการพัฒนา (กิจกรรม/โครงการ) 
  ๑. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๒. จัดท าระเบียบจัดหารายได้ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๓. บริหารจัดการรายได้ของสถาบันอยุธยา 
  ๔. มีระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
 กิจกรรม /โครงการ  
  ๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนบริหารองค์กร 
  ๒. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางานประกันคุณภาพ 
  ๓. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  ๔. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
  ๕. จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีของหน่วยงาน 
  ๖. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
  ๗. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 
  ๘. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๙. จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  ๑๐. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าระเบียบการจัดหารายได้ 
  ๑๑. จัดท าระเบียบการจัดหารายได้ 
  ๑๒. จัดท าระเบียบบริหารจัดการรายได้ 
  ๑๓. พัฒนาระบบข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  ๑๔. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
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๓.๔ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

งบประมาณแผ่นดิน  (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)      ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
งบบ ารุงการศึกษากันเงิน (โดยใช้จากงบประมาณเหลือจ่าย)                     ๕๐๑,๔๐๐ บาท  
งบบ ารุงการศึกษา          ๕๒๓,๖๒๐ บาท   
งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (งบรายได้ตลาดนัด)       ๘๐,๐๐๐ บาท 
งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา       ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
งบหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น      ๑๐๕,๐๐๐ บาท 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        ๒,๔๑๐,๐๒๐  บาท  
                              (สองล้านสี่แสนหนึ่งหม่ืนยี่สิบบาทถ้วน) 
 

งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑. โครงการ : พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา”   ๒๔๐,๐๐๐  บาท 
๑.๑ กิจกรรม การประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลชุมชนวัดย่าน

อ่างทอง (จุฬาโลก) 

๙,๐๐๐ ๑ 

๑.๒ กิจกรรม ศึกษาผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ๒๔,๐๐๐ ๑ 

๑.๓ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยุธยา ๓๒,๘๐๐ ๑ 

๑.๔ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพิมพ์ผ้าลายอย่างอยุธยา ๓๗,๘๐๐ ๒ 

๑.๕ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบตราสัญลักษณ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ผ้าลายอย่างอยุธยา 

๓๒,๘๐๐ ๒ 

๑.๖ กิจกรรม ผลิตผ้าลายอย่าง บรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และสื่อประชาสัมพันธ์  ๗๗,๐๐๐ ๒ 

๑.๗ กิจกรรม ประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ๗,๘๐๐ ๓ 

๑.๘ กิจกรรม อบรมเพ่ือพัฒนาช่องทางการค้าและกลยุทธ์ทางการตลาด ๘,๓๐๐ ๓ 

๑.๙ กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ๑๐,๕๐๐ ๓ 

๒. โครงการ : สืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการด าเนินชีวิตที่เป็นสุข   ๒๖๐,๐๐๐  บาท 
๒.๑ กิจกรรม ศึกษาภูมิวัฒนธรรมชุมชนวัดย่านอ่างทอง อ าเภอผักไห่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒๐,๐๐๐ ๑ 

๒.๒ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชาและการระดมความคิดเห็น
ในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข 

๒๑,๗๐๐ ๑ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  

๒.๓ กิจกรรม บูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นสุข  

๘๐,๗๐๐ ๒ 

๒.๔ กิจกรรม ผลิตต้นแบบส่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตที่เป็นสุข  ๒๐,๐๐๐ ๒ 
๒.๕ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดสื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีเป็น

สุขสู่ชุมชน   

๕๐,๑๐๐ ๓ 

๒.๖ กิจกรรม ลานวัฒนธรรม สืบสานศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นสุข 

๖๗,๕๐๐ ๔ 

๓. โครงการ : ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   ๒๕๒,๔๐๐  บาท 
๓.๑ กิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก” 

๑๒๓,๔๐๐ ๑ 

๓.๒ กิจกรรม สืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยุธยา” ครั้งท่ี ๑-๔  ๖๙,๐๐๐ ๑-๔ 

๓.๓ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น  การถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา ครั้งท่ี ๑   

๓๐,๐๐๐ ๓ 

๓.๔ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้น  การถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา ครั้งท่ี ๒   

๓๐,๐๐๐ ๓ 

๔. โครงการ : พัฒนาวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษา   ๒๔๗,๖๐๐  บาท 
๔.๑ กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ ๓๒,๓๐๐ ๔ 

๔.๒ กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับท่ี ๑ / ๒๕๖๕ ๕๐,๔๐๐ ๒ 
๔.๓ กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับท่ี ๒ / ๒๕๖๕ ๓๔,๔๐๐ ๔ 

๔.๔ กิจกรรม วารสารชานเรือนอยุธยา  ๒๓,๐๐๐ ๔ 

๔.๕ กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษาส าหรับนักศึกษาใหม่  ๔๐,๐๐๐ ๔ 
๔.๖ กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งท่ี ๑ ๔,๖๐๐ ๑ 
๔.๗ กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งท่ี ๒ ๔,๖๐๐ ๒ 

๔.๘ กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งท่ี ๓ ๔,๖๐๐ ๓ 
๔.๙ กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งท่ี ๔ ๔,๖๐๐ ๔ 

๔.๑๐ กิจกรรม ถ่ายทอดการจัดการความรู้ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา (KM) ๙,๑๐๐ ๓ 
๔.๑๑ กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง วัฒนธรรมผ้า

และการแต่งกายสยาม 

๔๐,๐๐๐ ๑ 
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งบบ ารุงการศึกษากันเงิน  (โดยใช้จากงบประมาณเหลือจ่าย)  ๕๐๑,๔๐๐  บาท  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑. โครงการ : รังสรรค์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยจากท้องถิ่นสู่สากล  ๒๖๐,๐๐๐  บาท 
๑.๑ กิจกรรมการ ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาตเิครือข่าย

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

๖๐,๐๐๐ ๒ 

๑.๒ กิจกรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในโครงการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ๑๒๐,๐๐๐ ๒ 

๑.๓ กิจกรรม การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฎดุริยางค์ “อโยธยานาฏย
วิจิตร : ผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมอยุธยา 

๘๐,๐๐๐ ๒ 

๒. โครงการ : วันอนุรักษ์มรดกโลก  ๑๔๐,๔๐๐  บาท 
๒.๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

๕๖,๕๐๐ ๒ 

๒.๒ กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย   

๖๘,๕๐๐ ๒ 

๒.๓ กิจกรรม การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย  ๑๕,๔๐๐ ๒ 
๓. โครงการ : วันส าคัญและเอกลักษณ์ความเป็นไทย  ๑๐๑,๐๐๐  บาท 
๓.๑ กิจกรรม วันสงกรานต์   ๓๗,๕๐๐ ๓ 
๓.๒ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา “วิสาขบูชา : วันสากลแห่งโลก”  ๕,๐๐๐ ๓ 
๓.๓ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา “วันอาสาฬหบูชา”   ๕,๐๐๐ ๔ 
๓.๔ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา “หล่อเทียนพรรษา” ๓๒,๕๐๐ ๔ 
๓.๕ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา “พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน” ๒๑,๐๐๐ ๔ 

งบบ ารุงการศึกษา    ๕๒๓,๖๒๐  บาท  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑. โครงการ : บริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา     ๕๒๓,๖๒๐  บาท 
๑.๑ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (๒,๕๐๐ x ๑๐ คน) ๒๕,๐๐๐ ๑-๔ 

๑.๒ กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา  ต่ ากว่า ป.ตรี (๑,๕๐๐ x ๓ คน) ๔,๕๐๐ ๓ 
๑.๓ กิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๕๔,๘๒๐ ๑-๔ 

๑.๔  ค่าไฟฟ้าหอศิลป์ /ค่าโทรศัพท์/ค่าไฟฟ้าศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐ ๑-๔ 

๑.๕ ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  ๒๕,๑๘๐ ๑-๔ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑.๖ กิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ด้านแผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ สถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๘๘,๙๗๐ ๒ 

๑.๗ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ๘๙,๕๕๐ ๔ 

๑.๘ กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปร้ินเตอร์ จ านวน ๔ เครื่อง  ๓๕,๖๐๐ ๑ 

งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ (งบรายได้ตลาดนัด)  ๘๐,๐๐๐ บาท      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑.โครงการ วันส าคัญและเอกลักษณ์ความเป็นไทย    ๘๐,๐๐๐ บาท      

๑.๑ กิจกรรม เสวนาประกอบการสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ 
ขมาน้ า : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรีอยุธยา” 

๓๐,๐๐๐ ๑ 

๑.๒ กิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ โอยทาน ร าลึกประวัติศาสตร์วัดบรมพุทธาราม ๔๕,๐๐๐ ๒ 
๑.๓ กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา “วันมาฆบูชา” ๕,๐๐๐ ๒ 

งบองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒๐๐,๐๐๐ บาท   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑ โครงการสอนน้องเรียนศิลป์  ๑๐๐,๐๐๐ ๓-๔ 

๒ โครงการพัฒนาห้องศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา  ๑๐๐,๐๐๐ ๓-๔ 

งบหน่วยอนุรักษ์ฯ  ๑๐๕,๐๐๐ บาท    

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ไตรมาส  
๑ แผนงานที่  ๑ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๗๕,๐๐๐ ๑-๔ 

๒ แผนงานที่ ๓ อบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น
ย่านชุมชนเก่า ๒ 

๓๐,๐๐๐ ๑-๔ 
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สรุปภาพรวมโครงการหลกัตามแหล่งเงิน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  
 

ประเภทงบ 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ ประเภทงบ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

ร้อยละ ชื่องบประมาณ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบภายใน ๓,๕๘๒,๓๒๐ ๙๒ 

เงิน
งบประมาณ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖ 
งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ) ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖ 

เงินนอก
งบประมาณ 

๒,๕๘๒,๓๒๐ ๖๖ 

งบบ ารุงการศึกษากันเงิน (โดยใช้จากงบประมาณเหลือจ่าย) ๑,๙๗๘,๗๐๐ ๕๑ 

งบบ ารุงการศึกษา     ๕๒๓,๖๒๐ ๑๓ 

งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ  
(งบรายได้ตลาดนัด) 

๘๐,๐๐๐ ๒ 

งบภายนอก ๓๐๕,๐๐๐ ๘ งบภายนอก ๓๐๕,๐๐๐ ๘ งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (รออนุมัติ) 

๒๐๐,๐๐๐ ๕ 

งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๐๕,๐๐๐ ๓ 

รวม ๓,๘๘๗,320 ๑๐๐ รวม ๓,๘๘๗,3๒๐ ๑๐๐ รวม ๓,๘๘๗,3๒๐ ๑๐๐ 
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๓.๕ กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓.๕.๑ สรุปภาพรวมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษา จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
แหล่งเงิน รวม คิดเป็นร้อยละ 

งบแผ่นดิน 
(บาท) 

งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายได้อื่น 
(บาท) 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยา
ศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิต ผลงานวิชาการ
และการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐาน 

งบแผ่นดิน ๑๐ กิจกรรม 
งบบ ารุงการศึกษา ๓ กิจกรรม 

 

๔๔๑,๖๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ - ๑๓ กิจกรรม ๗๐๑,๖๐๐ ๒๕ ๓๓ 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยา
ศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและ
มรดกโลก 

 งบแผ่นดิน ๑๑ กิจกรรม 
งบบ ารุงการศึกษา ๘ กิจกรรม 
งบรายได้ตลาดนัด ๓ กิจกรรม 

๓๑๘,๔๐๐ ๒๔๑,๔๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๒๒ กิจกรรม ๖๓๙,๘๐๐ ๔๑ ๓๐ 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
ให้เป็นศูนย์บูรณาการองค์ความรู้และยกระดับภูมิปัญญา เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

งบแผ่นดิน ๙ กิจกรรม ๒๔๐,๐๐๐ - - ๙ กิจกรรม ๒๔๐,๐๐๐ ๑๗ ๑๒ 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารหน่วยงานท่ีเป็นเลิศ 

งบบ ารุงการศึกษา ๘ กิจกรรม - ๕๒๓,๖๒๐ - ๙ กิจกรรม ๕๒๓,๖๒๐ ๑๗ ๒๕ 

รวม ๕๒ กิจกรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๒๕,๐๒๐ ๘๐,๐๐๐ ๕๒ กิจกรรม ๒,๑๐๕,๐๒๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงาน จ านวนโครงการหลัก 
แหล่งเงิน รวม คิดเป็นร้อยละ 

งบแผ่นดิน 
(บาท) 

งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายได้อื่น 
(บาท) 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๒ กิจกรรม - - ๑๐๕,๐๐๐ ๒ กิจกรรม ๑๐๕,๐๐๐ ๕๐ ๓๔ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒ กิจกรรม - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒ กิจกรรม ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐ ๖๖ 
รวม ๔ กิจกรรม - - ๓๐๕,๐๐๐ ๔ กิจกรรม ๓๐๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

รวมทั้งสิ้น ๕๖ กิจกรรม ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๒๕,๐๒๐ ๓๘๕,๐๐๐ 
๕๖ 

กิจกรรม 
๒,๔๑๐,๐๒๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๓.๕.๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันทางวิชาการ มีการผลิตผลงานวิชาการและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานฐาน   
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑.๑ น ำเสนอผลงำนวชิำกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ ระดับชำติประจ ำปี   ๑ งำน 
๑.๒ โครงกำรสัมมนำทำงวชิำกำรสถำบนัอยุธยำศึกษำประจ ำป ี ๑ ครั้ง 
๑.๓ มีฐำนข้อมูลทำงวิชำกำรแบบออนไลน ์ ๑ ฐำน 
๑.๔ มีกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ไม่น้อยกว่ำ ๑ หลักสูตร 
๑.๕ มีองค์ควำมรู้ทำงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์ฯ  ไม่น้อยกว่ำ ๖ เรื่อง 
๑.๖ มีกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ฯกับกำรเรียนกำรสอน ไม่น้อยกว่ำ ๓ วิชำ 
๑.๗ วำรสำรทำงวชิำกำรอยู่ในมำตรฐำนเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีกำรอ้ำงอิงวำรไทย (TCI) TCI ฐำน ๒ 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือ เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะ
มรดกชาติและมรดกโลก 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๒.๑ จ ำนวนหน่วยงำนที่เข้ำรว่มเป็นเครือข่ำย  ไม่น้อยกว่ำ ๒ เครือข่ำย 
๒.๒ มีบุคคลผู้ที่ได้รับกำรเชิดชเูกียรติ ไม่น้อยกว่ำปีละ ๕ คน 
๒.๓ วัดระดับควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ 
๒.๔ ผลงำนสรำ้งสรรค ์ ไม่น้อยกว่ำปีละ ๑ ชิ้น 
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 กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา   
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓.๑ จ ำนวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับกำรยกระดับ  ไม่น้อยกว่ำปีละ ๑ ผลติภัณฑ ์
๓.๒ ระดับควำมสุขของประชำชนในชุมชน   ไม่น้อยกว่ำร้อยละ  ๘๐ 

กลยุทธ์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๔.๑ บรรลุวัตถุประสงค์ของแผน  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ 
๔.๒ จัดส่งโครงร่ำงองค์กรพร้อมก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ   โครงร่ำงองค์กร ๑ ชุด 
๔.๓ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPEx ๑ แผน 
๔.๔ จัดส่งข้อมูลพ้ืนฐำน Common Data Set เข้ำสูร่ะบบ CHE QA Online จัดท ำข้อมูลพื้นฐำนในระบบ 

CHE QA Online  
๔.๕ ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  อยู่ในระดับดี 
๔.๖ มีฐำนข้อมูล  ๑ ระบบ 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ร้อยละ ๑๐๐ 
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๓.๕.๓ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แบ่งเป็นโครงการ /กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

 งปม./แผนงาน/หน่วยงาน ช่ือกิจกรรม ยอดตั้งงบประมาณ 

งบประมาณแผน่ดิน(๑)   ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

   --> แผนงาน : P๓ แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสังคม   ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

           --> สถาบนัอยธุยาศึกษา   ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๑๔๒ การประชุมระดมความคิดเห็นและรวบรวมขอ้มูลชุมชนวดัยา่นอ่างทอง (จุฬาโลก) ๙,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๒๔๒ ศึกษาผา้ลายอยา่งอยธุยาเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๒๔,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๓๔๒ อบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑผ์า้ลายอยา่งอยธุยา ๓๒,๘๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๔๔๒ อบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิคการพิมพผ์า้ลายอยา่งอยธุยา ๓๗,๘๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๕๔๒ อบรมเชิงปฏิบติัการการออกแบบตราสัญลกัษณ์ และบรรจุภณัฑผ์า้ลายอยา่งอยธุยา ๓๒,๘๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๖๔๒ ผลิตผา้ลายอยา่ง บรรจุภณัฑต์น้แบบ และส่ือประชาสัมพนัธ์ ๗๗,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๗๔๒ ประเมินคุณภาพผลิตภณัฑต์น้แบบ ๗,๘๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๘๔๒ อบรมเพ่ือพฒันาช่องทางการคา้และกลยทุธ์ทางการตลาด ๘,๓๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๐๒๑๔๐๙๔๒ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน ๑๐,๕๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๑๔๒ กิจกรรมสัมมนาอยธุยาศึกษาวิชาการ ๓๒,๓๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๒๔๒ กิจกรรมจดัท าวารสารวชิาการอยธุยาศึกษา ฉบบัท่ี ๑ / ๒๕๖๕ ๕๐,๔๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๓๔๒ กิจกรรมจดัท าวารสารวชิาการอยธุยาศึกษา ฉบบัท่ี ๒ / ๒๕๖๕ ๓๔,๔๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๔๔๒ กิจกรรมวารสารชานเรือนอยธุยา ๒๓,๐๐๐.๐๐ 
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           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๕๔๒ กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เร่ืองอยธุยาศึกษาส าหรับนกัศึกษาใหม่ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๖๔๒ กิจกรรมเผยแพร่องคค์วามรู้ของสถาบนัอยธุยาศึกษาในระบบออนไลน ์คร้ังท่ี ๑ ๓,๖๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๗๔๒ กิจกรรมเผยแพร่องคค์วามรู้ของสถาบนัอยธุยาศึกษาในระบบออนไลน ์คร้ังท่ี ๒ ๓,๖๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๘๔๒ กิจกรรมเผยแพร่องคค์วามรู้ของสถาบนัอยธุยาศึกษาในระบบออนไลน ์คร้ังท่ี ๓ ๓,๖๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๐๙๔๒ กิจกรรมเผยแพร่องคค์วามรู้ของสถาบนัอยธุยาศึกษาในระบบออนไลน ์คร้ังท่ี ๔ ๓,๖๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๑๐๔๒ กิจกรรมถ่ายทอดการจดัการความรู้ ประจ าสถาบนัอยธุยาศึกษา (KM) ๙,๑๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๗๑๑๔๒ กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้ภูมิวฒันธรรมอยธุยา เร่ือง วฒันธรรมผา้และการแต่งกายสยาม ๔๔,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๘๐๑๔๒ ส่งเสริมเอกลกัษณ์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา“มหาวิทยาลยัแห่งเมืองมรดกโลก ๑๒๓,๔๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๘๐๒๔๒ กิจกรรม สืบสานความเป็นไทย “ภูมิใจในอยธุยา” คร้ังท่ี ๑-๔ ๖๙,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๘๐๓๔๒ อบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรระยะสั้น การถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาอยธุยา คร้ังท่ี ๑ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๘๐๔๔๒ อบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตรระยะสั้น การถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาอยธุยา คร้ังท่ี ๒ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๑๔๒ กิจกรรมศึกษาภูมิวฒันธรรมชุมชนวดัยา่นอ่างทอง อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๒๔๒ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการศาสตร์พระราชาและการระดมความคิดเห็นในการสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข 

๒๑,๗๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๓๔๒ กิจกรรมบูรณาการศาสตร์พระราชาเพ่ือออกแบบส่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข ๘๐,๗๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๔๔๒ กิจกรรมผลิตตน้แบบส่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๕๔๒ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการถ่ายทอดส่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุขสู่ชุมชน ๕๐,๑๐๐.๐๐ 

           - ๑๐๓๑๑๐๑๙๐๖๔๒ กิจกรรมลานวฒันธรรม สืบสานศาสตร์พระราชา เพ่ือส่งเสริมการด าเนินชีวิตท่ีเป็นสุข ๖๗,๕๐๐.๐๐ 
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งบ บกศ.(๒)   ๕๒๓,๖๒๐.๐๐ 

   --> แผนงาน : P๒ แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรณ์มนุษย ์  ๕๒๓,๖๒๐.๐๐ 

           --> สถาบนัอยธุยาศึกษา   ๕๒๓,๖๒๐.๐๐ 

           - ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๑๒๑ กิจกรรมพฒันาศกัยภาพบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ ป.ตรี (๒,๕๐๐ x ๑๐ คน) ๒๕,๐๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๒๒๑ กิจกรรมพฒันาบุคลากรสถาบนัอยธุยาศึกษา ต ่ากวา่ ป.ตรี (๑,๕๐๐ x ๓ คน) ๔,๕๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๓๒๑ กิจกรรม การบริหารจดัการส านกังานสถาบนัอยธุยาศึกษา ๑๕๔,๘๒๐.๐๐ 

           - ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๔๒๒ ค่าไฟฟ้าหอศิลป์ /ค่าโทรศพัท/์ค่าไฟฟ้าศูนยศึ์กษาประวติัศาสตร์ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

           - ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๕๒๑ ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบนัอยธุยาศึกษา ๒๕,๑๘๐.๐๐ 

           - ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๖๒๑ 
กิจกรรม สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “การขบัเคล่ือนการด าเนินงานดา้นแผนปฏิบติัราชการและ
งานประกนัคุณภาพ สถาบนัอยธุยาศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

๘๘,๙๗๐.๐๐ 

           - ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๗๒๑ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลิศ ๘๙,๕๕๐.๐๐ 

           - ๒๐๒๑๐๖๒๓๐๘๓๑ กิจกรรมจดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองปร้ินเตอร์ จ านวน ๔ เคร่ือง ๓๕,๖๐๐.๐๐ 

งบ บกศ กนัเงิน (โดยใชจ้ากงบประมาณเหลือจ่าย)(E)   ๕๐๑,๔๐๐.๐๐ 

   --> แผนงาน : P๒ แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรณ์มนุษย ์  ๕๐๑,๔๐๐.๐๐ 

           --> สถาบนัอยธุยาศึกษา   ๕๐๑,๔๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๑๐๑๐๑๐๑๒๑ 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

๕๖,๕๐๐.๐๐ 
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           - E๐๒๑๐๑๐๑๐๒๒๑ 
กิจกรรมยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคลผูมี้ผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม และภูมิปัญญา
ไทย 

๖๘,๕๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๑๐๑๐๑๐๓๒๑ กิจกรรมการประกวดเด่ียวเคร่ืองดนตรีไทย ๑๕,๔๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๑๐๔๐๖๐๑๒๑ 
กิจกรรมการประชุมวิชาการระดบัชาติและระดบันานาชาติ เครือข่ายศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยั
แห่งประเทศไทย 

๖๐,๐๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๑๐๔๐๖๐๒๒๑ กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมในโครงการระดบัชาติ หรือระดบันานาชาติ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๑๐๔๐๖๐๓๒๑ 
กิจกรรมการสร้างสรรคผ์ลงานทางดา้นนาฎดุริยางค ์“อโยธยานาฏยวิจิตร : ผลงานสร้างสรรคท่ี์
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และศิลปกรรมอยธุยา 

๘๐,๐๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๒๐๕๐๑๐๑๒๑ กิจกรรมวนัสงกรานต ์ ๓๗,๕๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๒๐๕๐๑๐๒๒๑ กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา “วิสาขบูชา : วนัสากลแห่งโลก” ๕,๐๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๒๐๕๐๑๐๓๒๑ กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา “วนัอาสาฬหบูชา” ๕,๐๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๒๐๕๐๑๐๔๒๑ กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา “หล่อเทียนพรรษา” ๓๒,๕๐๐.๐๐ 

           - E๐๒๒๐๕๐๑๐๕๒๑ กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา “พิธีถวายเทียนพรรษาและผา้อาบน ้าฝน” ๒๑,๐๐๐.๐๐ 

งบแผน่ดิน (เบิกแทนกนั เงินกนั)(J)   ๖๑๖,๙๕๐.๐๐ 

   --> แผนงาน : P๓ แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสังคม   ๖๑๖,๙๕๐.๐๐ 

           --> สถาบนัอยธุยาศึกษา   ๖๑๖,๙๕๐.๐๐ 

           - J๐๓๑๑๐๐๑๑๓๒๑ โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลเต่าเล่า ๒๑๖,๙๕๐.๐๐ 

           - J๐๓๑๑๐๐๑๑๔๒๑ โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ต าบลเต่าเล่า (งวด ๒) ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ 
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งบเงินรายไดจ้ากเงินผลประโยชนจ์ากท่ีราชพสัดุ(Q)   ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

   --> แผนงาน : P๒ แผนงานพ้ืนฐานดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรณ์มนุษย ์  ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

           --> สถาบนัอยธุยาศึกษา   ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

           - Q๐๒๑๐๑๐๑๐๑๒๑ 
กิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน ้ า : ประเพณีตามประทีป
ลอยโคมกรุงศรีอยธุยา” 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 

           - Q๐๒๑๐๑๐๑๐๒๒๑ กิจกรรมแต่งไทย ไหวพ้ระ โอยทาน ร าลึกประวติัศาสตร์วดับรมพทุธาราม ๔๕,๐๐๐.๐๐ 

           - Q๐๒๑๐๑๐๑๐๓๒๑ กิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา “วนัมาฆบูชา” ๕,๐๐๐.๐๐ 

เงินรับฝาก(Z)   ๓๖,๗๕๐.๐๐ 

   --> แผนงาน : P๓ แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างพลงัทางสังคม   ๓๖,๗๕๐.๐๐ 

           --> สถาบนัอยธุยาศึกษา   ๓๖,๗๕๐.๐๐ 

           - Z๐๓๑๐๔๐๑๐๑๔๒ โครงการการบริหารหน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มธรรมชาติและศิลปกรรมทอ้งถ่ิน ๙,๗๕๐.๐๐ 

           - Z๐๓๑๐๔๐๑๐๒๔๒ โครงการประกาศยา่นชุมชนเก่า ชุมชนตลาดลาดชะโด ชุมชนบา้นกรด ๒๗,๐๐๐.๐๐ 
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 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันอยุธยาศึกษา สู่การปฏิบัติ               
ได้วางระบบและกลไกการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุ
รายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์  
เป็นกลไกหลักส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ สู่การปฏิบัติ 

 

 
จัดท า (ร่าง)  

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัย สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
แผนงาน/โครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
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• (ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส ๑

• (ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส ๒

• (เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส ๓

• (ก.ค.-ก.ย.)

ไตรมาส ๔

 
 

 

  ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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. 2565 
  3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)  
 
 
 

รอบ ๖ เดือน

(เดือนมีนาคม ๒๕๖5)

รอบ ๑๒ เดือน

(เดือนกันยายน ๒๕๖5)

ส่วนที่ 5 
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 54 ร้อยละ 100 
4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบเงินรายได้) ร้อยละ 45 ร้อยละ 85 

 
 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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