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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. 2566 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.2566 สถาบันอยุธยาศึกษา ส่วนที่ 4  
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 การติดตามและ
ประเมินผล  
 สถาบันอยุธยาศึกษา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา  
ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
สถาบันอยุธยาศึกษา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผล
สัมฤทธิ์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม 
และกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถน าองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน  
เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท คือ ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน ๓ 
ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 สาระส าคัญแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 4 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 5 การติดตาม และประเมินผล สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน ายุทธศาสตร์
สถาบันอยุธยาศึกษา ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์  
 1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                         
พ.ศ. 2566 ของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 2) เพ่ือให้การด าเนินโครงการตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามแผนปฏิบัติ        
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2566 
 3) เพ่ือให้การด าเนินโครงการของสถาบันอยุธยาศึกษาตอบสนองตามพันธกิจของสถาบัน 

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

ส่วนที่ 1  
บทน า 

 



 

 

  

 

  

 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ภายใต้ความเชื่อมโยง 
ของยุทธศาสตร์ชาติหลัก 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 สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้  ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม  การละเล่นพ้ืนบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  
สถาบันอยุธยาศึกษาศึกษา จึงได้น ายุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยึดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ฉบับปรับปรุง ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนนโยบาย
การปฏิบัติราชการที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

2.1 แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (ความสอดคล้องกับแผน ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 
2.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลกั) 
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) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส 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. 2566 
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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 

2.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 เป้าหมาย  
  (๑.๑) เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ   
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  (๒.๑) การลดความเลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
   (๒.๑.๑) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ
ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
  (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 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ความกา้วหน้าของการพัฒนาคน 
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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 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๔ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
 เป้าหมาย  
  (๑.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 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) ระบบติดตามประเมินผลทีส่ะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
  (๒.๓) ภาครัฐมีความทันสมัย  
   (๒.๓.๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ   
   (๒.๓.๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
  (๒.๔) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
   (๒.๔.๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม   
   (๒.๔.๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
  (๒.๕) ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (๒.๕.๑) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
   (๒.๕.๒) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการฯ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒ ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓ ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

2.๒ แผนระดับที่ 2 แนวทางในการขับเคลื่อน 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 
ประเด็นที่ ๑๑ ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  (๑.๑) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา  
และคุณธรรมจริยธรรม  เป็นผู้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
  ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย ์ 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)  
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น  
 แนวทางการพัฒนา  
  (๑.๑) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการ 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
  (๑.๑) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่  ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีส านึก พลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยาได้
ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World 
Economic Forum (WEF) 

๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)  
ประเด็นที่ ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  (๑.๑) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ  

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
 แนวทางการพัฒนา  
  ๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง  
 เป้าหมายของแผนย่อย  
  ๑.๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
 
 
 
 



 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๗ 
 
 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ  
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระท าความผิดกฎหมายลดลง 

๓. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 
ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม 
 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑.๑ ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคม 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑.๑. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง และการจัดการตนเอง 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๒.๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  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 
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
การเกษตรเป้าหมายของประเทศ 
  ๑.๒ พัฒนาการบริการแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาค
บริการเป้าหมายของประเทศ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : จ านวนวิสาหกิจที่มีนวัตกรรม ที่มีสัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้
ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์            
ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับ
เพ่ิมข้ึน จากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ การประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียว  
อย่างยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร  
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมด 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา  
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 
  ๑.๒ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
  ๑.๑ ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้า 
ในเอเชีย 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
  ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ 
  ๑.๓ พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
  ๑.๔ การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนา
ศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ 
  ๑.๕ การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่ งเน้นการก าหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ 
ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
 เป้าหมายของแผนย่อย 
 ๑.๑ จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น 
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ตัวชี้วัด : อัตราจ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

2.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
เรื่องและประเด็นปฏิรูปท่ี ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
  (๒.๑) เพ่ิมสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน  
  (๒.๒) ยกระดับการให้ข้อมูลและให้ค าปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ  
  (๒.๓) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง  
 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท า
บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
  (๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการท างานเพ่ือประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก     
  (๔.๓) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้
รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด 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
ข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  
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 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจิทัล  
  (๔.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนในการท างานเพ่ือประชาชนโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๔ ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป  
  (๑.๑) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
 (๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  (๒.๑) จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

(๒.๒) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับก าลังคนภาครัฐ  
(๒.๓) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้ก าลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  

 (๓) กิจกรรม  
  (๓.๑) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็น
ธรรมของผู้บังคับบัญชา  
 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔ .๑) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่ งก าลังคน 
ทีม่ีคุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรมในการท 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
มีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน  



 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๑๒ 
 
 

 (๔) เป้าหมายกิจกรรม  
  (๔.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีระบบป้องกันการแทรกแซงโดยไม่เป็น
ธรรมจากผู้มีอ านาจและอิทธิพล 

2.๒.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
 มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า  
  (๒) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ  
  (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด  
  (๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้ นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม  
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  
 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณ
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว  
 ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่ วนราชการจัดท า
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

2.๒.๔ นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ ๘ ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  
 รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือให้คนไทยในอนาคตเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายใน
การพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่  
 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
  ๑) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย  
  ๒) น าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน  ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  
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  ๓) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู น าไปสู่การมีครู
สมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่ สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้  สร้างวินัย กระตุ้น และสร้าง 
แรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักวิชาการ  
 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน  
  ๑) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความ
ต้องการของประเทศในอนาคต และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  
  ๒) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้  
  ๓) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล้ าและความยากจน  
  ๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิ งสังคมและนวัตกรรม 
เชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไป
กับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม ส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง  
  ๑) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพ่ือความ  
ได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต  
  ๒) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ  
  ๓) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง 
รวมทั้งบูรณาการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
  ๑) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก  
  ๒) ส่งเสริมกระบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ๓) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัย  
มืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ของประเทศ 
 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย  
 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู  
  ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับ  บนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่
ค านึงถึงความจ าเป็น และศักยภาพของสถาบันแต่ละแห่ง  
  ๒) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อน
ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  



 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๑๔ 
 
 

  ๓) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น  
  ๔) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต  
  ๕) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล  
  ๑) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน  
การสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย  
  ๒) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต  
  ๓) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 
 ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา  
  ๑) บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา  
  ๒) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่
ของสถานศึกษา 
  ๓) จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยง จับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
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
ปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่
อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต 
 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง  
  ๑) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม 
การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม  
  ๒) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
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  ๓) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม  
และจิตสาธารณะ รวมทั้ง ลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
  ๔) ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
 จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
   ๑) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก  
 ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิตของวิชาเรียน  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชา และข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียน 
เฉพาะหลักสูตรที่สนใจเพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับ สามารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษา
และการด ารงชีวิต 

2.๒.๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑3 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ

ที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย
ให้เป็น “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ ร่วมขับ เคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

หมุดหมายที่ 12  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับโลก 

ยุคใหม่ มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
อย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข 
 แนวทางการพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
กลยุทธ์ย่อยที่  1 .2 พัฒนาผู้ อยู่ ในช่วงวัยการศึกษาระดับ พ้ืนฐานให้มีความตระหนักรู้ 

ในตนเอง มีทักษะดิจิทัลและมีสมรรรถนะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิตและการท างาน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.4 พัฒนาวัยแรงงานให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นเพ่ือการประกอบอาชีพและเชื่อมโยง

กับโลกของการท างานในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 1 การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและ

บริการที่มีศักยภาพอ่ืน 
แนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง 

กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 พัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวคิดโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข ในแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพ ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ 
การท่องเที่ยว รวมทั้งการใช้ซอฟท์พาวเวอร์เป็นตัวขับเคลื่อน ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย พัฒนา การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการส่งเสริมการบริการการตลาด อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวในเมืองรอง โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ส่งเสริมแนวคิดการสร้างรายได้  
จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม สร้างองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาระบบและ
การจดัการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการสร้างฐานให้ชุมชนมีความรักในท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมของ
ตน เอ ง ตลอดจนส ร้ าง เครื อข่ าย  แล ะจั ดห า เงิน ทุ น  เ พ่ื อบ่ ม เพ าะชุ ม ชน ให้ ยกระดั บ เป็ น วิ ส าห กิ จ  
เพ่ือสังคมและสตาร์ทอัพ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 

2.3 แผนระดับที่ ๓ แผนที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 20 ปี ด้านวัฒนธรรม  ตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
 (๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ดังนี้  
  (ก) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 
รวมทั้งกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  (ข) ด าเนินงานตามพระราชด าริ และส่งเสริมการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
  (ค) อนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม โดยการบูรณะ ปฏิสังขรณ์ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ขึ้นทะเบียน ปกป้องคุ้มครอง เผยแพร่ พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม  
 (๒) เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย มีแนวทางการพัฒนา ที่ส าคัญ ดังนี้  
  (ก) อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา และส่งเสริมการน าหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  (ข) เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ และรัฐบาล  
  (ค) เสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป   
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  (ง) เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสื่อ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก และเยาวชน  
  (จ) ส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
  (ฉ) รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
 (๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีแนวทาง 
การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  
  (ก) ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
  (ข) ส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม  
  (ค) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
  (ง) ส่งเสริมกิจกรรม ประเพณีหรือเทศกาลส าคัญเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนและชุมชน  
  (จ) ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทศิลปิน เพ่ือการสร้างงาน และสร้างรายได้  
  (ฉ) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการน าทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอด 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

(๔) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  
  (ก) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม  
  (ข) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
  (ค) พัฒนาการบริการการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยและน่าสนใจ รวมทั้ง ส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
  (ง) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึง การจัดการความรู้ 
และการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมในมิติวัฒนธรรม  

(๕) พัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เกียรติภูมิและภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อน าความเป็นไทย 
สู่สากล มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  
  (ก) เชื่อมโยงและพัฒนาความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ ทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี  
  (ข) ผลิตสื่อเผยแพร่ และส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล โดยด าเนินงานทั้งเชิงรับและเชิงรุก  
  (ค) ส่งเสริมบทบาทด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวทีอาเซียน และนานาชาติ   
  (ง) พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม
ระดับนานาชาติ  
  (จ) เสริมสร้างและพัฒนาบทบาทของสภาวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมในต่างประเทศ  
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 (๖) พัฒนากลไกและยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  
  (ก) พัฒนากฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานทางศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
  (ข) เสริมสร้างภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ และบูรณาการ การด าเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
  (ค) เสริมสร้างและพัฒนากลไกอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนงานวัฒนธรรม อาทิ มาตรการภาษี 
มาตรการด้านงบประมาณและกองทุน มาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ฯลฯ  

2.๓.2 แผนพัฒนาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2566 – 2570) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุข  
 1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  
  2.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง  
 1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  
  2.1 ยกระดับการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่การท่องเที่ยวอัจฉริยะ  
  2.2 เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยว และกระจายรายได้จากเมืองสู่ชุมชนด้วย Happy Model 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี  นวัตกรรมและ 
ภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์  
 1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  
  2.1 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะรองรับภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ  
  2.2 ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์   

2.3.3 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) ของส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
  1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  
   2.1 ด้านเศรษฐกิจ  
   2.2 ด้านสังคม  
   2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม  
   2.4 ด้านการศึกษา  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
  1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  
   2.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต  
   2.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด / บ่มเพาะ
ให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย  
   2.3 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะ เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  
   2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
   2.2 ยกระดับคุณ ภาพบัณ ฑิต ให้ เป็ นที่ ต้องการของผู้ ใช้บัณ ฑิต  ด้ วยอัตลักษณ์ 
ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
   2.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4  
   2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ ด้านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ  
   2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาล ความพร้อม และความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ  

2.4 วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ผู้น าด้านนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยทุนทางวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก 

2.5 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พันธกิจตามกฎหมาย       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้ 

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน 
ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
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สมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูแ ละส่งเสริม 
วิทยฐานะครู 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑ ) แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่ งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

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

 (๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 (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 

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ด้าน People : มุ่งม่ันพัฒนาและใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย  
  1. ผลิต พัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะขั้นสูง พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคม ท้องถิน่ และตอบโจทย์ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  2. ให้ความส าคัญต่อกระบวนการ การผลิตและพัฒนาก าลังคนขั้นสูง การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ
ทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนางานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการบูรณาการศาสตร์อย่างครบวงจร เพ่ือการ
บริการวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับสากล  
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 ด้าน Ecological : ยกระดับและพัฒนาระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยเพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้  
  1. พัฒนาและก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยที่มีความล้ าสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (University of Smart Mobility)  
  2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน (University of Green Recovery)  
  3. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ และการบริหารงานบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ด้าน Spiritual : ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
  1. มุ่งฝึกฝนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีศีลธรรม จริยธรรมอันดีงาม ส านึกรักและภาคภูมิใจในความ
เป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติ  
  2. ปลูกฝังค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพ่ือสังคม เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น า
ศาสนาและนักการเมืองในท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม  
  3. ส่งเสริมและพัฒนางานค้นคว้า วิจัยด้านประวัติศาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้ "อยุธยาภูมิ" 
เพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางข้อมูล ศูนย์กลางการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยาของโลก 

 สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้น าพันธกิจหลัก  
ของมหาวิทยาลัย มาเป็นพันธกิจหลักในการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา โดยยึดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
  ๑. ศึกษา วิจัย บูรณาการการเรียนการสอน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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๓.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก 

 3.1.1 ปรัชญา 
 รอบรู้ อนุรักษ์ พัฒนา ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก 

 3.1.2 วิสัยทัศน์ 
  ภายในปี 2570 สถาบันที่มีความเป็นเลิศด้านอยุธยาศึกษา พัฒนาภูมิปัญญาไทย ไปสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

 3.1.3 พันธกิจ 
  ๑. ศึกษา วิจัย บูรณาการการเรียนการสอน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษาในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
๓. ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

 3.1.4 กลยุทธ์ 
  ๑. การส่งเสริมการศึกษา วิจัย บูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศ เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 

 ๒. การส่งเสริมค่านิยมด้านความเป็นไทย สืบสานศาสตร์พระราชา ยกย่องเชิดชูบุคลากร 
ทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 

3. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาให้มีความทันสมัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้   
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการยกระดับภูมิปัญญา  เพ่ือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ  
 3.1.5 ค่านิยม   

…………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 3.1.6  วัฒนธรรมองค์กร   
 รักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เรียนรู้สร้างสรรค์  มุ่งสมรรถนะสู่สากล 

 3.1.7  สมรรถนะหลัก 
  เชี่ยวชาญภูมิวัฒนธรรมอยุธยาเมืองมรดกโลก 
 

ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันอยุธยาศึกษา 
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๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง (SOAR Analysis) 
 

จุดแข็ง 
(Strengths : S) 

จุดแข็ง (Strengths) 
 1. มีการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษาที่มีคุณภาพและ
หลากหลาย เช่น บทความวิชาการ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกสารโบราณ และข้อมูล 
ศิลปะโบราณวัตถุสถาน 
 2. มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนวิชาอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นวิชา
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 3. มีคณะวิชาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความสามารถ สามารถ
สนับสนุนการท างานตามพันธกิจของสถานบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม โดยมีการมอบ
รางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
 5. รูปแบบอาคารของสถาบันอยุธยาศึกษาที่เป็นเรือนไทยที่มีเอกลักษณ์ 
สามารถสะท้อนภาพลักษณ์และสนองต่อการท างานตามพันธกิจด้านการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ บูรณาการการเรียนการสอน และการจัดหารายได้ของสถาบันได้เป็นอย่างดี 
 6. บุคลากรมีความสามารถในการท างานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และยังสามารถพัฒนาให้มีสมรรถนะในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได้ 
 

โอกาส 
(Opportunities : O)

  

โอกาส (Opportunities)  
 1. นโยบายระดับชาติ ระดับมหาวิทยาลัย มีการก าหนดทิศทางและแนวทางในการ
ท างานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาที่ชัดเจน 
 2. ตั้งอยู่ในพ้ืนที่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองมรดกโลก เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่มีทุนทางวัฒนธรรม 
 3. มีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมให้ความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือบูรณาการการท างานเชิงพ้ืนที่
ตามยุทธศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 
 4. มีชุมชนที่มีทุนทางวัฒนธรรมสูงสามารถยกระดับไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามพันธกิจได้ 
 5. สถาบันตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้าง
โอกาสในการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาบูรณาการกับการเรียนการสอน การท างานเชิงพ้ืนที่
ในการพัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม บริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ไปสู่
การสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
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แรงบันดาลใจ 

(Aspiration : A) 
แรงบันดาลใจ (Aspiration)   
 1. เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึงคนในท้องถิ่นมีจิตส านึก
ในความเป็นไทยและความรู้ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในฐานะมรดกชาติและ
มรดกโลก สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 
 2. เพื่อเป็นสถาบันที่มีความรอบรู้ด้านอยุธยาศึกษา เพ่ือเป็นที่พ่ึงและให้บริการ
ทางวิชาการกับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 
 3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิวัฒนธรรมอยุธยา และการประยุกต์ใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชน สังคม 
และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 4. เพ่ืออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมในฐานะมรดก
ชาติและมรดกโลกให้เพิ่มมูลค่าเข้าสู่ยุคสมัยและสืบทอดอย่างยั่งยืน 
 5. เพ่ือสร้างบุคลากรสายวิชาการด้านอยุธยาศึกษาที่สามารถรองรับต่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคมภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมได้อย่างมีศักยภาพ 
 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
(Results : R)  

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Results)   
 1. มีผลงานวิชาการ วิจัย องค์ความรู้ และผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับแรง
บันดาลใจจากทุนวัฒนธรรมในท้องถิ่นและได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้เข้ากับ  
ยุคสมัย 
 2. ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยาได้รับการ
สืบสาน ประยุกต์และพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 3. มีบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติใน
ระดับจังหวัดและสามารถส่งเสริมให้ได้รับการเชิดชูเกียรติและเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 
 4. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการสื่อสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่องค์
ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 5. มีระเบียบการจัดหารายได้ของสถาบันอยุธยาศึกษาที่มีความเหมาะสมและ
สามารถสนับสนุนการจัดหารายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓.๓ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : ส่งเสริมการศึกษา วิจัย บูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศ 
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าหมาย  

๑. มีผลงานวิชาด้านอยุธยาศึกษาน าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 ๒. มีผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่น 
 ๓. มีวารสารทางวิชาการท่ีได้มาตรฐานในระดับชาติ 
ตัวชี้วัด  
 1. น าเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 1 งาน 
 2. มีฐานข้อมูลทางวิชาการแบบออนไลน์ 1 ฐาน 
 3. มีองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา ไม่น้อยกวา่ 6 เร่ือง 

4. มีการบูรณาการองค์ความรู้ ฯ กับการเรียนการสอน ไมน่้อยกว่า 4 หลักสูตร 
5. วารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ฐาน 2 

กลยุทธ์ 
 ๑. ส่งเสริมผลงานวิชาด้านอยุธยาศกึษาเพ่ือน าเสนอในเวทีวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ 
 ๒. รวบรวม เผยแพร่ บูรณาการการเรียนการสอน และให้บริการความรู้ด้านอยุธยาศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓. รักษาระดับของวารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
กิจกรรม /โครงการ  (งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 810,950 บาท)   
 ๑. กิจกรรม วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา      76,000  บาท 
 2. กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที ่1   3,600  บาท 
 3. กิจกรรม เผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที ่2   3,600  บาท 
 4. กิจกรรม บูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา      17,200  บาท 
       ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5. กิจกรรม ถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษา  12,050  บาท 
 6. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา     60,000  บาท 
 7. กิจกรรม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามโครงการของเครือข่ายในระดับชาติ           338,500  บาท 
       หรือระดับนานาชาติ 
 8. กิจกรรม ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 ครั้ง 18,300  บาท 
 9. กิจกรรม การประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย   264,700  บาท 
 10. กิจกรรม ทัศนศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม     17,000  บาท 
         และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : การส่งเสริมค่านิยมด้านความเป็นไทย สืบสานศาสตร์พระราชายกย่อง 
เชิดชูบุคลากรทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
เป้าหมาย  
 ๑. เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
 ๓. มีผลงานเผยแพร่ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยาในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 
ตัวชี้วัด  
 1. จ านวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย 
 ๒. มีบุคคลผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติฯ ไม่น้อยกว่า 8 คน 
 ๓. มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง 
กลยุทธ์  
 ๑. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและค่านิยมด้านความเป็นไทย 

 ๒. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยา 

 

กิจกรรม /โครงการ   (งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 1,022,000 บาท)  
 1. กิจกรรม ส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   507,000  บาท 
       มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก 
 ๒. กิจกรรม ขบวนเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา     66,000  บาท 
 ๓. กิจกรรม พิธีบวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)      25,000  บาท 
 ๔. กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า           44,200  บาท 
       กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 
 ๕. กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ   113,500  บาท 
      วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2566 
 6. กิจกรรม ท าบุญวัดบรมพุทธาราม        29,500  บาท 
 7. กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าขนมไทยอยุธยา   25,800  บาท 
 8. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : สืบสานประเพณีวันลอยกระทง    77,500  บาท 
      “ลอยประทีป ขมาน้ า ถวายพระเปรียงชูชา นบพระมหาจุฬามณ”ี 
 9. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันสงกรานต์      47,500  บาท  
 10. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันมาฆบูชา       8,000  บาท  
 11. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันวิสาขบูชา           8,000  บาท  
 12. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันอาสาฬหบูชา         8,000  บาท  
 13. กิจกรรม วันส าคัญตามวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมุสลิม       8,000  บาท  
 14. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2566  23,000  บาท 
 15. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : พิธีถวายเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2566  31,000  บาท 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๒๗ 
 

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการยกระดับภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
เป้าหมาย  
 ๑. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๒. ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยาได้รับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ๓. แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอยุธยาได้รับการเผยแพร่ 
ตัวช้ีวัด  
 1. แหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาได้รับการพัฒนา 1 ครั้ง 

๒. จ านวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการพัฒนา  1  ผลิตภัณฑ์ 
3. จ านวนงานศึกษา หรืองานเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เพ่ิมมูลค่าชุมชน ไม่น้อยกว่า  2 รายการ 
4. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอยุธยาได้รับการเผยแพร่ จ านวน  1 แหล่ง 

กลยุทธ์  
 ๑. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยาให้มีมาตรฐาน 
 ๓. ศึกษาและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรม /โครงการ  (งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ  427,000  บาท)  
 ๑. กิจกรรม ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไทยร่วมสมัย เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ์ 24,000  บาท 
 ๒. กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเก่ียวกับแนวทาง   11,500  บาท 
       ในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา 
 ๓. กิจกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัย     68,000  บาท 
 ๔. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและต่อยอด    46,200  บาท 
       ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยร่วมสมัย   
 5. กิจกรรม ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์     66,000  บาท  
 6. กิจกรรม อบรมเพ่ือพัฒนาช่องทางการค้า กลยุทธ์ทางการตลาด    12,500  บาท 
       และความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  
 7. กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เรื่อง“ผ้าลายอย่างอยุธยา   12,800  บาท 
      เพ่ือการพัฒนาสู่ผ้าไทยร่วมสมัย” 
 8. กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง พิธีมงคลสมรสแบบไทย 80,000  บาท 
 9. กิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานนาฏยดุริยางคศิลป์จากเอกลักษณ์ในท้องถิ่นอยุธยา 85,000  บาท 
 10. กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดง ชุด อโยธยานาฎยวิจิตร  21,000  บาท 
 
 
 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๒๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ 
เป้าหมาย  
 ๑. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 
 2. มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัยเพ่ือการบริหารหน่วยงาน 
ตัวชี้วัด  
 1. ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 

๒. ผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx  ไม่น้อยกว่า 100 คะแนน 
๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับ ดี 
4. ฐานข้อมูลในการบริหารหน่วยงาน 1 ฐาน 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. จัดท าระเบียบและบริหารการจัดหารายได้ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๓. มีเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ  
 ๔. มีระบบสารสนเทศประกอบการตัดสินใจ 
กิจกรรม /โครงการ  (งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 387,310 บาท) 
 ๑. กิจกรรม เดินทางไปราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา        26,960  บาท 
 2. กิจกรรม ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา     30,000  บาท 
 3. กิจกรรม ค่าสาธารณูปโภคประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา       ๑5,๐๐๐  บาท 
 4. กิจกรรม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา   22,500  บาท 
 5. กิจกรรม วัสดุส านักงาน/วัสดุอ่ืน ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา     38,880  บาท 
 6. กิจกรรม วัสดุงานบ้านงานครัว ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา     ๑5,๐๐๐  บาท 
 7. กิจกรรม เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม    ๑3,๐๐๐  บาท 
 8. กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา     ๑8,480  บาท 
 9. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ สอศ.   20,180  บาท 
 10. กิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา   62,310  บาท 
 11. กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา       25,000  บาท 
 12. กิจกรรม ค่าไฟฟ้าหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               100,000  บาท 
 

 

 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๒๙ 
 

 

๓.๔ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖6 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ มีดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566    2,912,260  
งบแผ่นดิน       241,000  
1. โครงการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา “ผ้าลายอย่างอยุธยา 
เพื่อการพัฒนาสู่ผ้าไทยร่วมสมัย” ชุมชนบ้านใหญ่ ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      241,000  

1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไทยร่วมสมัย เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ ์    24,000    
1.2 ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาและ

ต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา 
   11,500  

  
1.3 ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัย    68,000    
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยร่วมสมัย     46,200    
1.5 ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์    66,000    
1.6 อบรมเพ่ือพัฒนาช่องทางการค้า กลยุทธ์ทางการตลาด และความรู้ด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา 
   12,500  
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1.7 ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เรื่อง“ผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อการพัฒนาสู่ผ้าไทย
ร่วมสมัย” 

   12,800    
 

งบ บ.กศ.    2,008,060  
2. โครงการบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา       200,000  
2.1 กิจกรรมเดินทางไปราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา    26,960    
2.2 ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    30,000    
2.3 ค่าสาธารณูปโภคประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    15,000    
2.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    22,500    
2.5 วัสดุส านักงาน/วัสดุอ่ืน ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    38,880    
2.6 วัสดุงานบ้านงานครัวประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    15,000    
2.7 เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม    13,000    
2.8 ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา    18,480    
2.9 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน

แผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" 

  20,180  

  
3. โครงการบริหารจัดการเพือ่พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา        87,310  
3.1 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา    62,310    
3.2 พัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา    25,000    

4. โครงการบริหารจัดการหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       100,000  
4.1 ค่าไฟฟ้าหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  100,000    

5. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

      172,450  

5.1 กิจกรรมวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา    76,000    
5.2 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1       3,600    
5.3 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2       3,600    
5.4 กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   17,200  

  
5.5 กิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษา     12,050    
5.6 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา    60,000    

6. โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประยุกต์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย 

   1,148,300  

6.1 กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าขนมไทยอยุธยา    25,800    
6.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง พิธีมงคลสมรสแบบไทย    80,000    



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๑ 
 

6.3 กิจกรรม สร้างสรรค์ผลงานนาฏยดุริยางคศิลป์จากเอกลักษณ์ในท้องถิ่นอยุธยา    85,000    

6.4 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดง ชุด อโยธยานาฎยวิจิตร    21,000    
 

6.5 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามโครงการของเครือข่ายในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

 338,500    

6.6 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก 

 507,000    

6.7 กิจกรรมขบวนเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา    66,000    
6.8 กิจกรรมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)    25,000    

7. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปี 2566 

      300,000  

7.1 ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 ครั้ง    18,300    
7.2 การประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  264,700    
7.3 ทัศนศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
   17,000  

  
เงินรายได้ตลาดนัดคงคลัง       398,200  
8. โครงการวันส าคัญทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมไทย       398,200  
8.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 
   44,200    

8.2 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ประจ าปีพุทธศักราช 2566 

 113,500    

8.3 กิจกรรมท าบุญวัดบรมพุทธาราม    29,500    
8.4 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : สืบสานประเพณีวันลอย

กระทง “ลอยประทีป ขมาน้ า ถวายพระเปรียงชูชา นบพระมหาจุฬามณี” 
   77,500    

8.5 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันสงกรานต์    47,500    
8.6 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันมาฆบูชา        8,000    
8.7 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันวิสาขบูชา        8,000    
8.8 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันอาสาฬหบูชา       8,000    
8.9 กิจกรรมวันส าคัญตามวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมุสลิม       8,000    

8.10 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : พิธีหล่อเทียนพรรษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2566  

   23,000    

8.11 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : พิธีถวายเทียนพรรษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2566   

   31,000    

งบประมาณภายนอก   265,000 
1. งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   200,000   



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๒ 
 

2. งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65,000  
 
 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๒ 
 

สรุปภาพรวมโครงการหลกัตามแหล่งเงิน  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖6  
 

ประเภทงบ 
จ านวนเงิน

(บาท) 
ร้อยละ ประเภทงบ 

จ านวนเงิน
(บาท) 

ร้อยละ ชื่องบประมาณ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

งบภายใน 2,647,260 90.90 

เงิน
งบประมาณ 

241,000 8.27 
งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฯ) 241,000 8.28 

เงินนอก
งบประมาณ 

2,406,260 82.63 
งบบ ารุงการศึกษา  2,008,060 68.95 

งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ  
(งบรายได้ตลาดนัด) 

398,200 13.67 

งบภายนอก 265,000 9.10 งบภายนอก 265,000 9.10 งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

200,000 6.87 

งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 65,000 2.23 

รวม 2,912,260 ๑๐๐ รวม 2,912,260 ๑๐๐ รวม 2,912,260 ๑๐๐ 

 

 

 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๓๓ 
 

๓.๕ กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
๓.๕.๑ สรุปภาพรวมโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

กลยุทธ์สถาบนัอยุธยาศกึษา จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
แหล่งเงิน รวม คิดเปน็ร้อยละ 

งบแผน่ดนิ 
(บาท) 

งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายไดอ้ืน่ 
(บาท) 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : ส่งเสริมการศึกษา 
วิจัย บูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศ 
เพื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ ท่ี ได้มาตรฐานในระดับชาติและ
นานาชาติ 

งบบ ารุงการศึกษา 10 กิจกรรม 
 

- 810,950 - 10 กิจกรรม 810,950 21.28 30.63 

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : การส่งเสริมค่านิยม
ด้านความเป็นไทย สืบสานศาสตร์พระราชา ยกย่องเชิดชู
บุคลากรทางวัฒนธรรม อนุรักษ์  ฟื้ นฟู  และท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 

งบบ ารุงการศึกษา 4 กิจกรรม 
งบรายได้ตลาดนัด 11 กิจกรรม 

 
 

623,800 398,200 - 15 กิจกรรม 1,022,000 31.91 38.61 

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้ การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและการยกระดับ 
ภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

งบแผ่นดิน 7 กิจกรรม 
งบบ ารุงการศึกษา 3 กิจกรรม 

๒๔1,๐๐๐ 186,000 - 10 กิจกรรม 427,000 21.28 16.13 

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารหน่วยงานท่ีเป็นเลิศ 

งบบ ารุงการศึกษา 12 กิจกรรม - 387,310 - 12 กิจกรรม 387,310 25.53 14.63 

รวม 47 กิจกรรม 864,800 1,782,460 - 47 กิจกรรม 2,647,260 ๑๐๐ ๑๐๐ 
งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

หน่วยงาน จ านวนโครงการหลัก 
แหล่งเงิน รวม คิดเปน็ร้อยละ 

งบแผน่ดนิ 
(บาท) 

งบ บ.กศ. 
(บาท) 

งบรายไดอ้ืน่ 
(บาท) 

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
ร้อยละ 

หน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๒ กิจกรรม - - 65,000 ๒ กิจกรรม 65,000 20 24.50 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8 กิจกรรม - - ๒๐๐,๐๐๐ 8 กิจกรรม ๒๐๐,๐๐๐ 80 75.50 
รวม 10 กิจกรรม - - 265,๐๐๐ 10 กิจกรรม 265,๐๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

รวมทั้งสิ้น 57 กิจกรรม 864,800 1,782,460 265,000 57 กิจกรรม 2,912,260 ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๓.๕.๒ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๑ : ส่งเสริมการศึกษา วิจัย บูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย  
1. น าเสนอผลงานวิชาการสถาบันอยุธยาศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 1 งาน 
2. มีฐานข้อมูลทางวิชาการแบบออนไลน ์ 1 ฐาน 
3. มีองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา ไม่น้อยกว่า 6 เร่ือง 
4. มีการบูรณาการองค์ความรู้ ฯ กับการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร 
5. วารสารทางวิชาการอยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ฐาน 2 
 
ยุทธศาสตร์สาบันอยุธยาศึกษาที่ ๒ : การส่งเสริมค่านิยมด้านความเป็นไทย สืบสานศาสตร์พระราชา ยกย่องเชิดชูบุคลากรทางวัฒนธรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาในฐานะมรดกชาติและมรดกโลก 
 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย 
๒. มีบุคคลผู้ที่ได้รบัการเชิดชูเกียรติฯ ไม่น้อยกว่า  8 คน 
๓. มีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ   ไม่น้อยกว่า  3 คร้ัง 
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ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๓ : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาให้มีความทันสมัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
การยกระดับภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

1. แหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยาได้รับการพัฒนา 1  ครั้ง 
๒. จ านวนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ได้รับการพฒันา 1 ผลิตภัณฑ ์
3. จ านวนงานศึกษา หรืองานเชิงสร้างสรรค์ด้านศลิปวฒันธรรมที่เพิ่มมูลค่าชุมชน ไม่น้อยกว่า  2 รายการ 
4. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอยุธยาได้รับการเผยแพร่  1 แหล่ง 

ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษาที่ ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานที่เป็นเลิศ 
 

 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน 85 ร้อยละ 
๒. ผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx   ไม่น้อยกวา่  100 คะแนน 
๓. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดบัดี  

4. ฐานข้อมูลในการบริหารหน่วยงาน 1 ฐาน 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐ 
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๓.๕.๓ รายงานการออกรหัสกิจกรรมแยกตามงบประมาณ แผนงาน  

ปม./แผนงาน/หน่วยงาน ชื่อกิจกรรม ยอดตั้งงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน(1)   241,000.00 
   --> แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   241,000.00 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   241,000.00 

103103060142 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ้าไทยร่วมสมัย เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 24,000.00 

103103060242 ถ่ายทอดความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา 11,500.00 
103103060342 ออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัย 68,000.00 
103103060442 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยร่วมสมัย (2 วัน) 46,200.00 
103103060542 ผลิตบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ พร้อมตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์ 66,000.00 
103103060642 อบรมเพ่ือพัฒนาช่องทางการค้า กลยุทธ์ทางการตลาด และความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 12,500.00 
103103060742 ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน เรื่อง“ผ้าลายอย่างอยุธยาเพื่อการพัฒนาสู่ผ้าไทยร่วมสมัย” 12,800.00 
งบ บกศ.(2)   2,008,060.00 
   --> แผนงาน : P2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   387,310.00 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   387,310.00 
202106250121 กิจกรรมเดินทางไปราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา 26,960.00 
202106250221 ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 30,000.00 
202106250322 ค่าสาธารณูปโภคประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 15,000.00 
202106250421 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 22,500.00 
202106250521 วัสดุส านักงาน/วัสดุอ่ืน ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 38,880.00 
202106250621 วัสดุงานบ้านงานครัวประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 15,000.00 
202106250731 เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม 13,000.00 
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202106250821 ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 18,480.00 

202106250921 
กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านแผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20,180.00 

202106260121 กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา 62,310.00 
202106260221 พัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 25,000.00 
202106270122 ค่าไฟฟ้าหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 100,000.00 
   --> แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   1,620,750.00 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   1,620,750.00 
203302020121 กิจกรรมวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 76,000.00 
203302020221 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 3,600.00 
203302020321 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ของสถาบันอยุธยาศึกษาในระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2 3,600.00 
203302020421 กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 17,200.00 
203302020521 กิจกรรมถ่ายทอดการจัดการความรู้ (KM) ของสถาบันอยุธยาศึกษา 12,050.00 
203302020621 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา 60,000.00 
203302030121 กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาการท าขนมไทยอยุธยา 25,800.00 
203302030221 กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา เรื่อง พิธีมงคลสมรสแบบไทย 80,000.00 
203302030321 กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานนาฎดุริยางคศิลป์จากเอกลักษณ์ในท้องถิ่นอยุธยา 85,000.00 
203302030421 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการแสดง ชุด อโยธยานาฏยวิจิตร 21,000.00 
203302030521 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตามโครงการของเครือข่ายในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 338,500.00 
203302030621 กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก 507,000.00 
203302030721 กิจกรรมขบวนเฉลิมฉลองเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา 66,000.00 
203302030821 กิจกรรมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 25,000.00 
203302040121 ประชุมเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 ครั้ง 18,300.00 
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203302040221 การประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 264,700.00 
203302040321 ทัศนศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 17,000.00 
งบรายได้ตลาดนัด คงคลัง(V)   398,200.00 
   --> แผนงาน : P5 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   398,200.00 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   398,200.00 

V05101010121 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ประกวดการอ่านท านองเสนาะเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

44,200.00 

V05101010221 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ประจ าปีพุทธศักราช2566 113,500.00 
V05101010321 กิจกรรมท าบุญวัดบรมพุทธาราม 29,500.00 
V05101010421 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : สืบสานประเพณีวันลอยกระทง 77,500.00 
V05101010521 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันสงกรานต์ 47,500.00 
V05101010621 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันมาฆบูชา 8,000.00 
V05101010721 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันวิสาขบูชา 8,000.00 
V05101010821 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : วันอาสาฬหบูชา 8,000.00 
V05101010921 กิจกรรมตามวัฒนธรรมและประเพณีของชาวมุสลิม 8,000.00 
V05101011021 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : พิธีหล่อเทียนพรรษา 23,000.00 
V05101011121 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและประเพณี : พิธีถวายเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ. 2566 31,000.00 
เงินรับฝาก(Z)   65,000.00 
   --> แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   65,000.00 
           --> สถาบันอยุธยาศึกษา   65,000.00 
Z03302010121 การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 50,000.00 
Z03302010221 การจัดท าข้อมูลแผนที่วัฒนธรรม "โครงการการจัดท าแผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" 15,000.00 
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 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ               
ได้วางระบบและกลไกการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุรายละเอียด
การด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกลไกหลักส าหรับ
การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติ 

 

 
จัดท า (ร่าง)  

แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
ให้ความเห็นชอบ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัย สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

 
แผนงาน/โครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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. 2566 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  
ไปสู่การปฏิบัติ สถาบันจึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงาน  
ไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
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. 2566 
  3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)  
 
 

รอบ ๖ เดือน

(เดือนมีนาคม ๒๕๖6)

รอบ ๑๒ เดือน

(เดือนกันยายน ๒๕๖6)

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผล 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๑ 
 

 

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 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๐ 
 
 

แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.XXXX  
 

ชื่อหน่วยงาน  ผู้รับผดิชอบ  

ชื่อ  โครงการ (พร้อมรหัส)  

แหล่งงบประมาณ  

งบประมาณท่ีจัดสรร (บาท)  

ระยะเวลาด าเนนิการ  

แผนงาน  

กลยุทธ์ที่  

เป้าหมายท่ี  

ความสอดคล้องของโครงการหลัก  ..………………………………………………………………………………………. 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย  

ประเภทโครงการ [   ]  โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน                   [   ]  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[   ]  โครงการด้านบริการวิชาการ                         [   ]  โครงการวจัิยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

     [   ]  ด้านการศึกษา                                             [   ]  ด้านวจิัย     

     [   ]  ด้านเศรษฐกจิ                                             [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านสังคม                                                  [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       

     [   ]  ด้านส่ิงแวดล้อม 

     [   ]  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

     [   ]  ด้านศาสตร์พระราชา 

     [   ]  ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญา 

[   ] โครงการด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม              [   ]  โครงการ อืน่ๆ ................................. 

     [   ]  ด้านวจิัย                                                    [   ]  ด้าน ……. 

     [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๑ 
 

 

ผลการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  

ไตรมาส 

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 

(1) 

การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

(5) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(4) - (5) 

ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 

โอนไป 

ไตรมาส 

(2) 

รับโอน 

จากไตรมาส 

(3) 

คงเหลือ 

(4) = 

(1) - (2) + (3) 

1        

2        

รวม        
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล คิดเป็นรอ้ยละการบรรลุผล 

เชงิปริมาณ :     

1.        1.     

2.      

เชงิคุณภาพ :     

1.      

2.      

เชงิเวลา :     

1.      

2.      

เชงิค่าใช้จ่าย :     

       1.     

       2.     

ผลรวมจ านวนร้อยละการบรรลุผล  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จ านวนตวัช้ีวัดท้ังหมด)  



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๒ 
 

 

สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ 
 

       ส าเร็จ  

       อยู่ระหว่างด าเนินการ  

            ไม่ได้ด าเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ (หากโครงการส าเร็จ) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินโครงการไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่ส าเร็จ) 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ปัญหา/อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

แนวทางแกไ้ข  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๓ 
 

 

 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ณ สิ้นไตรมาส 2 ,ไตรมาส 4) 

ตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ (ดา้นสังคมศาสตร)์ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรายงานผล 
เป้าหมาย ผล 

     

     

ตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ (ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรายงานผล 
เป้าหมาย ผล 

     

     

ตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ (ดา้นสนับสนุนการบรหิารจัดการเรียนฟรี 15 ป)ี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรายงานผล 
เป้าหมาย ผล 

     

     

 

 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6     สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา หน้า ๔๔ 
 

 

ตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ (ดา้นยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรายงานผล 
เป้าหมาย ผล 

     

ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตวัชี้วัดตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 ( ณ สิ้นไตรมาส 2 ,ไตรมาส 4) 

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 

   
 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 

   
 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 

   
 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.XXXX  
 

 

 

 

 

ชื่อหน่วยงาน  ผู้รับผดิชอบ  

ชื่อ  โครงการ (พร้อมรหัส)  

แหล่งงบประมาณ  

งบประมาณท่ีจัดสรร (บาท)  

ระยะเวลาด าเนนิการ  

แผนงาน  

กลยุทธ์ที่  

เป้าหมายท่ี  

ความสอดคล้องของโครงการหลัก  ..………………………………………………………………………………………. 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย  

ประเภทโครงการ [   ]  โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน                   [   ]  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[   ]  โครงการด้านบริการวิชาการ                         [   ]  โครงการวจัิยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ 

     [   ]  ด้านการศึกษา                                             [   ]  ด้านวจิัย     

     [   ]  ด้านเศรษฐกจิ                                             [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านสังคม                                                  [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       

     [   ]  ด้านส่ิงแวดล้อม 

     [   ]  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

     [   ]  ด้านศาสตร์พระราชา 

     [   ]  ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมปิัญญา 

[   ] โครงการด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม              [   ]  โครงการ อืน่ๆ ................................. 

     [   ]  ด้านวจิัย                                                    [   ]  ด้าน ……. 

     [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       



ผลการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัด 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  

ไตรมาส 

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 

(1) 

การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

(5) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(4) - (5) 

ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 

โอนไป 

ไตรมาส 

(2) 

รับโอน 

จากไตรมาส 

(3) 

คงเหลือ 

(4) = 

(1) - (2) + (3) 

1        

2        

รวม        
 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล 
คิดเป็นรอ้ยละ

การบรรลุผล 

เชงิปริมาณ :     

1.        1.     

2.      

เชงิคุณภาพ :     

1.      

2.      

เชงิเวลา :     

1.      

2.      

เชงิค่าใช้จ่าย :     

       1.     

       2.     

ผลรวมจ านวนร้อยละการบรรลุผล  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จ านวนตวัช้ีวัดท้ังหมด)  



สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 

       ส าเร็จ  

       อยู่ระหว่างด าเนินการ  

            ไม่ได้ด าเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ผลลัพธ์จากการด าเนินงานโครงการ (หากโครงการส าเร็จ) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินโครงการไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่ส าเร็จ) 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

ปัญหา/อุปสรรค 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

แนวทางแกไ้ข  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ณ สิ้นไตรมาส 2 ,ไตรมาส 4) 

ตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ (ดา้นสังคมศาสตร)์ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรายงานผล 
เป้าหมาย ผล 

     

     

ตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ (ดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรายงานผล 
เป้าหมาย ผล 

     

     

ตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ (ดา้นสนับสนุนการบรหิารจัดการเรียนฟรี 15 ป)ี 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรายงานผล 
เป้าหมาย ผล 

     

     

ตัวชี้วัดตามผลผลิตโครงการ (ดา้นยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน 

ตามตัวชี้วัด 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 

และรายงานผล 
เป้าหมาย ผล 

     

     

 



ส่วนที่ 3 รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ณ สิ้นไตรมาส 2 ,ไตรมาส 4) 

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 

   

 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 

   

   
 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 

   

   
 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผล 
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