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ค ำน ำ 

 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี                
(พ.ศ.2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) ฉบับนี้ เป็นการทบทวนและปรับปรุงประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษาให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย               
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษาและ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 สถาบันอยุธยาศึกษา มีความมุ่งหวังว่าแผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) จะเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการน ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 

         ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
สถาบันอยุธยาศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562  
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1.  วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถาบันอยุธยาศึกษา ให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ
และมีรูปแบบการด าเนินงานในเชิงรุก   
 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
  3. เพ่ือก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาให้สอดคล้องและบรรลุตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งมีการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
2.  กระบวนการจัดท าแผน 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนของสถาบันอยุธยาศึกษา  
 2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผน 
 3. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือระดมสมองและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร 
 4. จัดท าสรุปผลและรวบรวมข้อมูลเพื่อยกร่าง 
 5. เสนอร่างแผนต่อคณะกรรมการจัดท าแผนของสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 6. เสนอแผนต่อคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษาให้ข้อเสนอแนะและพิจารณาร่าง 
 7. ถ่ายทอดแผนไปยังกลุ่มงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
 8. ก ากับ ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 
3. การวิเคราะห์ SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ท าให้
สถาบันอยุธยาศึกษา ทราบถึงจุดแข็ง (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) โอกาส (O: opportunities) 
และอุปสรรค (T:Treats)  เพ่ือน าไปพัฒนาได้ต่อไป ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วย
วิธี SWOT  (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงมีเครือข่ายทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา              
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เข้มแข็ง 

๑. บุคลากร และสถานที่ไม่เพียงพอ ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันอาจไม่ครอบคลุมต่อการ
ด า เนินงานด้านท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมอยุ ธยา                     
ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๒. มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดดเด่น
ทางด้านภูมิปัญญาภาคกลาง และมีที่ตั้งอยู่ใน
เขตเมืองมรดกโลก 

๒. อาคารที่ตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาและอาคารหอศิลป์
แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแยกจากกัน เป็น
ปัญหาในการบริหารจัดการ 

๓ .  บุคลากรมี ความรู้  ความสามารถด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดได้ รวมถึงมีความพร้อม
ในการให้บริการข้อมูลอยุธยาศึกษา เป็นที่พ่ึง 
ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

๓.  ขาดบุคลากรที่ มี ความช านาญเฉพาะด้ าน ใน                   
บางศาสตร์ ท าให้ไม่สามารถขยายกรอบและคุณภาพการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุมต่อความคาดหวังของท้องถิ่นได้ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  
 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. หน่วยงานภายนอกเห็นศักยภาพของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สกอ. ทปอ. 
และจังหวัดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๒.  ได้ รั บการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

๒. แหล่งงบประมาณภายนอก ไม่เห็นความส าคัญ
ของงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ โดยไม่มี
ความชัดเจนในเรื่องของงบประมาณและลักษณะของ
กิจกรรมที่ของบประมาณสนับสนุนในแต่ละปี 
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4. ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
๑. มีภาพลกัษณ์ที่โดดเด่นในงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงมีเครือข่ายทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เข้มแข็ง 
๒. มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดดเด่นทางด้าน
ภูมิปัญญาภาคกลาง และมีที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง
มรดกโลก 
๓. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถถ่ายทอดได้ รวมถึงมีความพร้อมในการ
ให้บริการข้อมูลอยุธยาศึกษ เป็นที่พึ่งทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

w 
๑. บุคลากร และสถานที่ไม่เพียงพอ ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันอาจไม่ครอบคลุมต่อการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมอยุ ธยา              
ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. อาคารที่ตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาและอาคารหอ
ศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแยกจาก
กัน เป็นปัญหาในการบริหารจัดการ 
๓. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้านในบางศาสตร์ 
ท าให้ไม่สามารถขยายกรอบและคุณภาพการด าเนินงาน
ให้ครอบคลุมต่อความคาดหวังของท้องถิ่นได้ 

O 
๑. หน่วยงานภายนอกเห็นศักยภาพของสถาบัน
อยุธยาศึกษา ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

T 
๑. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สกอ. ทปอ. 
และจังหวัดด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒. แหล่งงบประมาณภายนอก ไม่เห็นความส าคัญของ
งานด้านศิลปวัฒนธรรมอยา่งเต็มที่ โดยไม่มีความ
ชัดเจนในเร่ืองของงบประมาณและลักษณะของ
กิจกรรมที่ของบประมาณสนับสนุนในแต่ละปี 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 
ภายใน พ.ศ. 2564  
สถาบันอยุธยาศึกษา  
จะเป็นศูนย์ข้อมูลการ
เรียนรู้ทางวัฒนธรรม
อยุธยาเพื่อส่งเสริมการ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ก า ร
พัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรูแ้ละส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
 

 
 

กลยุทธ ์
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 
1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา              
ให้ เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือ
ส่ งเสริมการท่องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะเมือง
มรดกโลก 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของข้อมูลด้านวัฒนธรรม
อยุธยา  เพื่อขยายเครือข่าย
และเสริมสร้างความร่วมมือ
ใ น ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น
  
3. พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตาม          
พันธกิจของสถาบันอยุธยา
ศึกษา 
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5. สาระส าคัญของแผน 
 แผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาฉบับนี้ได้ก าหนดกลยุทธ์                
ในการพัฒนาจากผลของการวิเคราะห์ SWOT และน าเอาวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ตลอดจน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย มาเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์และก าหนดมาตรการ/                      
แนวทางการพัฒนา เพ่ือให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุม และเชื่อมโยงกันในเชิงยุทธศาสตร์ มีสาระส าคัญดังนี้ 
  - กรอบทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  - กรอบทิศทางองค์กรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  - ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษากับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  - กลยุทธ์ และมาตรการ/แนวทางการพัฒนา 
  - ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

6. กรอบทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 6.1 ปรัชญา 
  คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น  สานศิลป์มรดกโลก 
 6.2 วิสัยทัศน์ 
  ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ภายในปี 2564 
 6.3 พันธกิจ 
  พันธกิจตามกฎหมาย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 
  มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง 
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
  มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
   1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
   2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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   3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 
   4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 
   5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
   6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
   7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
   8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 6.4 เอกลักษณ์ 
  แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 6.5 อัตลักษณ์ 
  มีวินัย  ใฝ่รู้ อุตสาหะ  ส านึกดี  มีจิตอาสา 
 6.6 ค่านิยม 
  เสียสละ  สามัคคี  มีใจใฝ่รู้ 
 6.7 นโยบายมหาวิทยาลัย 
  1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการสึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความ
เป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
  3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
  4) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
  5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
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  7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล               
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้าน
การสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 
  10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
  11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน                      
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 6.8 นโยบายบริหารงานของอธิการบดี 
  1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถใช้และชี้น าสังคมในทิศทาง
ที่ถูกต้อง 
  2) ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการ
การวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
  3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่น
และสังคม 
  4) ส่งเสริมการสืบสาน ท านุบ ารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
  5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 
  6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาคร ู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ 
  7) เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนางานสู่
ความเป็นเลิศ 
  8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พ่ึงพาให้ท้องถิ่น 
  9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือน้อมน ามาสู่การปฏิบัติ 
  10) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดูแล
รักษา และพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  11) สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
  12) ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็ง            
ทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 
 6.9 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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7. กรอบทิศทางองค์กรของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 7.1 นโยบาย สถาบันอยุธยาศึกษา 
  1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของ
พระราชา มาใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
  3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 7.2 ปรัชญา 

 รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 
7.3 วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยา

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 
7.4 พันธกิจ 

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

7.6 เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

7.7 วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

7.8 ค่านิยม 
  ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
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8. ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์สถาบันอยธุยาศึกษา และแผนยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยั    
    ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2562  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

แผนยุทธศาสตร์ สถาบันอยุธยาศึกษา ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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9. แผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยธุยา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.2560-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 

ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1.1 จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยน าศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น  1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 
1.2 ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติ 
      และท้องถิ่น 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

1.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
หน่วยงานระดับจังหวัด 

ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 1 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

1.4 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/ส านัก และมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ตัวช้ีวัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
KPI109 จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น     
   เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 

25 โครงการ/
กิจกรรม 

26 โครงการ/
กิจกรรม 

27 โครงการ/
กิจกรรม 

28 โครงการ/
กิจกรรม 

20 โครงการ/
กิจกรรม 

KPI110 จ านวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม 3,550 คน 3,600 คน 3,650 คน 3,700 คน 3,750 คน 
KPI111 ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ ผู้เข้าร่วม    
            โครงการเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

KPI207 จ านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  - - 5 โรงเรียน 5 โรงเรียน 5 โรงเรียน 
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กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบัน
วิชาการและส่ งเสริมการท่องเที่ ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่นและประชาชน 
2) พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) เผยแพร่และประชาสัมพันธภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมและประชาคมโลก 
4) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติและท้องถิ่นกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
5) ศึกษา วิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมของชาตแิละท้องถิ่น 
6) อนุรักษ์ สืบสาน ฟืน้ฟูศิลปวฒันธรรมของชาติและท้องถิ่น 
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น สู่สังคมและประชาคมโลก 
8) พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา 
9) ให้ความรู้โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย 
10) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการจัดกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในเมืองมรดกโลกกบัภาครัฐ  
       ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
12) สนับสนนุการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
13) ผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในเมอืงมรดกโลก 
14) ศึกษาและวิจยัเพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
15) ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการเป็นมรดกโลกของอยุธยา 
16) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก  
17) สนับสนนุการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
18) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

สถาบนัอยุธยาศึกษา 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้าน
วัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและ
เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
2) ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมจดักิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 
4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา/แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุกระดับ 
3) พัฒนาแผนบริหารและพฒันาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกบัทิศทางและเปา้หมายของ 
    มหาวิทยาลยั 
4) พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
5) พัฒนาเครือข่ายการท างานกบัส่วนราชการในระดับจงัหวัด/ภาค 
6) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 
7) พัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ 
8) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
9) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
10) ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในสถาบนัอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
11) มีการพัฒนาอาคารสถานทีแ่ละภูมิทัศน์อย่างสม่ าเสมอ 

สถาบนัอยุธยาศึกษา 
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10. การน าแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 
 ในการน าแผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติ สถาบัน
อยุธยาศึกษา ก าหนดวิธีการไว้ดังนี้ 
 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกกลุ่มงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 
 2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย และแผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 3. หน่วยงานในสังกัดเสนอแผนงาน/โครงการ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัย สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  
สถาบันอยุธยาศึกษา 

แผนงาน/โครงการ 
ของกลุ่มงานในสังกัด 
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11. การติดตามและประเมินผล 
 เมื่อมีการน าแผนยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติผ่าน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีแล้ว สถาบันอยุธยาศึกษาจึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานและการ
ประเมินผลความส าเร็จไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ดังนี้ 
 
 
11.1 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
 11.1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
 11.1.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 

 
11.2 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
 ตัวชี้วัดส าเร็จของการด าเนินตามแผนยุทธศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน 

ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระดับ 4 ระดับ 5 
เกณฑ์การวัด 

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 

สูตรในการค านวณ 

 

 
 
 
 
 
 

ครึ่งแผน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

สิ้นสุดแผน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2560 2561 2562 2563 2564

จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเป้าหมาย X 100 
จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 
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