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1
ส่วนที่ 1
บทสรุปผู้บริหาร
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กาหนดให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเปูาหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไ ป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
คณะครุศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา จึงจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้การบริหารราชการของคณะครุศาสตร์เกิด
ผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา
ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ในการพัฒนาของคณะครุศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถไปสู่เปูาหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องของประเ ทศและ
สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 บท คือ
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องของแผน 3 ระดับ ตามนัยยะขิงมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 3 สาระสาคัญแผนปฏิ บัติราชดาร
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 4 การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 สู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะเป็น
เครื่องมือสาหรับการนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันในการดาเนินงานในด้านต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งใ นเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ต่อไป

ส่วนที่ 2
ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
2.๑

ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)
๑)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก)
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(๑)

เป้าหมาย
(1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชวี ิตในศตวรรษที่ ๒๑
(1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้ และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ

(๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(2.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ
(2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
(2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใ้ ห้เอือ้ ต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21
(2.3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่
(2.3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท
(2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต

3
(2.3.5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมภิ าคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก
(2.3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโ้ ดยใช้ดจิ ทิ ัลแพลตฟอร์ม
(2.3.7) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
(๓)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

๒)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

(๑)

เป้าหมาย
(1.1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

(๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การลดความเลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสาหรับผู้มีรายได้น้อยและ
กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาส
(2.2) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

(2.2.1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มขี ีดความสามารถในการจัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว
การเงินและอาชีพ
(2.2.2) เสริมสร้างสุขภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง
(2.2.3) สร้างการมีสว่ นร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
(2.2.4) สร้างภูมิคมุ้ กันทางปัญญาให้กับชุมชน
(๓)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุ

เปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
3)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(๑)

เป้าหมาย
(1.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

(๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) สร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว
(2.1.1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
(2.2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(2.2.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
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(๓)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา

4)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

(๑)

เป้าหมาย
(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
(2.1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค
(2.1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี ดิจทิ ัลมาประยุกต์ใช้
(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น
ทุกภารกิจ และทุกพืน้ ที่
(2.2.1) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
(2.3) ภาครัฐมีความทันสมัย

(2.3.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
(2.3.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติติราชการให้ทันสมัย
(2.4) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(2.4.1) ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มคี วามคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
(2.4.2) บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค่ า นิ ย มในการท างานเพื่ อ ประชาชน มี คุ ณ ธรรม และมี ก ารพั ฒ นาตามเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ
(2.5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2.5.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
(2.5.2) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ
(๓)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
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5)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๑)

เป้าหมาย
(1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
(1.2) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสว่ นร่วมและธรรมาภิบาล

(๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(2.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(2.2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(2.2.1) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวติ พืน้ ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
(2.3) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(2.3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

(๓)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 พืน้ ที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดที่ 3.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

6)

ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง

(๑)

เป้าหมาย
(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข

(๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(2.1.1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และ
มีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหา
(2.1.2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่ สถาบันหลักของชาติ
(2.1.3) การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งการเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ที่ มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์สว่ นตน

(๓)

การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
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2.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก)
ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) คนไทยทุกช่วงวัย มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม
เป็นผู้มคี วามรูแ้ ละทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย์

(3)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก)
แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) จัดให้มีก ารพัฒนาทัก ษะที่สอดรับ กั บทัก ษะในศตวรรษที่ 21

โดยเฉพาะทัก ษะด้านการคิด วิเ คราะห์

สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึก
พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขนึ้
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ดา้ นทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF)
2)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บริการ

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

(3)
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) บุ ค ลากรภาครั ฐ ยึ ด ค่ า นิ ย มในการทางานเพื่ อ ประชาชน ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จิ ต ส านึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อ
การบรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาความผิดกฎหมายลดลง

3)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อ
การบรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : มิติดา้ นโอกาสของดัชนีชวี้ ัดความก้าวหน้าทางสังคม

(3)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง
(3.1.2) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีชวี้ ัดทุนทางสังคม

4)
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุม้ ครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่
(1) เจ็บปุวย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน
(8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการทางาน

(3)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิตขิ อง กลุ่มเปูาหมายที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
5)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้น

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ

(3)

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเปูาหมาย
ของประเทศ

15
(3.1.2) พัฒนาการบริการแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเปูาหมาย
ของประเทศ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) วิสาหกิจในกลุ่มเปูาหมายด้านเศรษฐกิจที่มนี วัตกรรมเพิ่มขึ้น
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : จานวนวิสาหกิจที่มนี วัตกรรมที่มสี ัดส่วนของรายได้จากผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่อรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึน้
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ
พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) คุณภาพชีวิต ศัก ยภาพทรัพ ยากรมนุษ ย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับ การยกระดับ เพิ่ม ขึ้น จาก
ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : ดัชนีนวัตกรรมเชิงสังคม

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุก ต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) การประยุกต์ใช้ความรูแ้ ละเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึน้
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด

: สัดส่วนสิทธิบัต ร อนุสิท ธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิท ธิบัตร สิ่งบ่งชี้ท าง

ภูมศิ าสตร์ทั้งหมด
แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษ ย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พั ฒนา และประยุ ก ต์ใ ช้
นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรูพ้ ืน้ ฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์
(3.1.2) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์
ความรูแ้ ละความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
(3.1.2) พั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สาคัญ
(3.1.3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและ
สอดรับกับความจาเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน
(3.1.4) การเพิ่มจานวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิง
คุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอ
(3.1.5) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยม่งเน้นการกาหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการดาเนินงาน
วิจัยซึ่งตัง้ อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) จานวนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อัตราจานวนโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
6)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง)
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

(1)

เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(1.1) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขนึ้ อย่างยั่งยืน

(2)

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก

(3)
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แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง)
แผนย่อย การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ

นิเวศอย่างยั่งยืน
(3.1) แนวทางการพัฒนา
(3.1.1) พัฒนาเมืองขนาดเล็กให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและบริการให้กับพื้นที่โดยรอบ
โดยเน้นการต่อยอดจากฐานเศรษฐกิจที่มใี นพืน้ ภาคกลางและตะวันออก
(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย
(3.2.1) เมืองในพืน้ ที่เป็นเปูาหมายที่ได้รับ การพัฒนา เพื่อกระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดาเนินการ ส่งผลต่อการ
บรรลุเปูาหมายตามตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตัวชี้วัด : จานวนเมืองขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนา
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
1)

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวติ ประชาชน

(๑)

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1.1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวติ ประชาชน

(๒)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน
(2.2) ยกระดับการให้ขอ้ มูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
(2.3) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง

(๓)

กิจกรรม
(3.1) ให้มีก ารนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใ ช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพื่ออานวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน

(๔)

เป้าหมายกิจกรรม
(4.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจทิ ัล
(4.๒) โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อ
ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
(4.๓) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับ ตัว ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานได้อย่างเหมาะสม
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

(๑)

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1.1) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสูร่ ัฐบาลดิจทิ ัล

(๒)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจทิ ัล
(2.2) นาระบบดิจทิ ัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ
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(2.3) บูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓)

กิจกรรม
(3.1) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกั น เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน

(๔)

เป้าหมายกิจกรรม
(4.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกันด้วยระบบดิจทิ ัล
(4.๒)โครงสร้างองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อ
ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

(๑)

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1.1) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

(๒)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) จัดกาลังคนให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการบริการสาธารณะที่สาคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
(2.2) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ให้กับกาลังคนภาครัฐ
(2.3) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้กาลังคน ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

(๓)

กิจกรรม
(3.1) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทางาน
ในหน่ ว ยงานของรั ฐ และสามารถเจริ ญ ก้ า วหน้ า ได้ ต ามคว ามสามารถและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน ของแต่ ล ะบุ ค คล

มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรการคุม้ ครองปูองกันบุคลากรภาครัฐ จากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
(๔)

เป้าหมายกิจกรรม
(4.๑) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งกาลังคนที่มคี ุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ใน
การทางานอย่างมืออาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต

(๑)

เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป
(1.1) การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกปูองกันการทุจริต

(๒)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
(2.1) นาเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(2.2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับ กลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

(๓)

กิจกรรม
(3.1) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการปูองกันการ
ทุจริตทุกขั้นตอน

(๔)

เป้าหมายกิจกรรม
(4.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีระบบปูองกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอานาจและ
อิทธิพล
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2.2.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 การบริหาราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า
(2) การกาหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดาเนินการของแต่ละขัน้ ตอน เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการกาหนด
ขึน้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยให้ระบุสาระสาคัญที่เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการของส่วนราชการ เปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอ
รัฐมนตรีเพื่อให้เห็นชอบ
เมื่ อรั ฐ มนตรีใ ห้ค วามเห็น ชอบแผนปฏิ บัติ ร าชการของส่ว นราชการใดตามวรรคองแล้ว ให้ส านั ก งบประมาณด าเนิน การจั ดสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณี ที่ ส่ ว นราชการมิ ไ ด้ เ สนอแผนปฏิ บั ติ ร าชการในภารกิ จ ใดหรื อ ภารกิ จ ใดไม่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรี มิ ใ ห้ ส านั ก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

2.2.4 นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคาแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 8 ด้านการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้กาหนดนโยบายในการพั ฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุก มิติตามความ
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวนิ ัย เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่
ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยสาหรับศตวรรษที่ 21
1) ปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย
2) นาเทคโนโลยีเข้ามามีสว่ นในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผา่ นประสบการณ์จริง
3) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู นาไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่
สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้ สร้างวินัย กระตุน้ และสร้างแรงบันดานใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนใน
เชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักวิชาการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
1) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต
และเป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและกากับการเรียนรูข้ องตนเองได้
2) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูไ้ ด้
3) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวติ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล้าและความยากจน
1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมเชิงพื้ นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา
ความเลื่อมล้า สร้างโอกาสสาหรับผู้ดอ้ ยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสาหรับโลกยุคดิจิ ทัล
และอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
1) มุ่งเน้นการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพื่อความได้เ ปรีย บในการแข่งขัน สามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต
2)
กาหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน
ในทุกสาขาการผลิตและบริการ
3) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมกับการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
สร้างเครือข่ายการทาวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
1) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ
เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก
2) ส่งเสริมการะบวนการทางานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบ
เปิด และมีการบูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
3) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู
1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่คานึงถึงความจาเป็นและศักยภาพของ
สถาบันแต่ละแห่ง
2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่
เกิดกับผูเ้ รียน
3) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จาเป็น
4) จัด ให้มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เ รีย นระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวติ
5) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจทิ ัล
1) ส่ง เสริ มให้ มีก ารน าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสร้ างสรรค์ ที่เ หมาะสมมาใช้ใ นการเรี ย นการสอนออนไลน์ แบบเปิ ด ที่
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้สาหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวติ
3) ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสาหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย
ลดความเลื่อมล้าทางการศึกษา
1) บูรณาการการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อ ย
โอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา
2) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพืน้ ที่ของสถานศึกษา
3) จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
4) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีสว่ นร่วมในการออกแบบการศึกษาในพืน้ ที่
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5) สนับ สนุนเด็ก ที่มีความสามารถแต่ไ ม่มีทุนทรัพย์เ ป็นกรณีพิเ ศษ ตลอดจนแก้ไ ขปัญ หาหนี้สินทางการศึก ษา โดยการปรับ
โครงสร้างหนีก้ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่เหมาะสม
พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย
1) กาหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้
เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน
2) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ
3) การกาหนดมารฐานฝีมือแรงงาน การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของทุกช่วงวัย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต
ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง
1)
ปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพ
กฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม
2)
ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3)
ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้
ละเมิดบรรทัดฐานที่ดขี องสังคม
4)
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ

จัดทาระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
1)
ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการดารงชีวิตประจาวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วง
วัยในพืน้ ที่และชุมชนเป็นหลัก
ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิจ ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิจของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้าม
สาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือทางานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและ
ทุกระดับสมารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการดารงชีวิต
2.2.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ท่ี 1
1)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

2)

วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวติ สาหรับโลกศตวรรษที่ 21

๓)

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
3.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

4)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวติ อย่างมีคุณค่า
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2
1)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม

2)

วัตถุประสงค์ที่ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

๓)

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ
ตัวชี้ วัด 2.1 อัตราการเข้า เรีย นสุ ท ธิ (ที่ ป รับ ปรุ ง) ในระดั บ การศึ ก ษาขั้น พื้นฐานเท่า กั บ ร้อยละ 90

โดยไม่ มี

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพืน้ ที่
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึน้
4)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึง การศึก ษาที่มีคุณภาพให้แก่เ ด็ก และเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พืน้ ที่ และสภาพร่างกาย
(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานรากตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพื่ อ ให้ ชุ ม ชนสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ มี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การทุ น ที่ ดิ น
และทรัพยากรภายในชุมชม

ยุทธศาสตร์ท่ี 8
1)

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม

2)

วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ

ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
๓)

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุท ธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ : งานวิจัย
พืน้ ฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20
ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน

4)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

ยุทธศาสตร์ท่ี 9
1)

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

2)

วัตถุประสงค์ที่ 1.4 เพื่อพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาในพื้นที่
อย่างยั่งยืน

๓)

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ท่ี 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น
ตัวชี้วัด 1.1 ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง
ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง
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4)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนา
(3) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรี
ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร

2.3 แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
2.3.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม
พ.ศ. 2561) ของสานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2.3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ภาพรวม
(1)

วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการทางการศึกษา และทานุ

บารุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อก้าวสูส่ ากล
(2)

พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พันธกิจตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.

2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการ
เรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

(1)
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แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา

สากล
(2)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3)

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

(4)

เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่ นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย

คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
(5)

เสริ มสร้างความเข้มแข็งของวิ ชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษาให้ มีคุณภาพ และมาตรฐานที่

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
(6)

ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7)

ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
(8)

ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจคณะครุศาสตร์
(1)

ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึก ษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและ

วิชาชีพโดยสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
(2)

ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น

(3)

บริก ารวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือข่ายทางการศึก ษาในท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ
(4)

สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ

(6)

พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

(7)

ดาเนินงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มคี ุณภาพ
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(3) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
๑)

เป้าหมาย

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพื้นที่
๒)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

OKRs 101 ร้อยละความสาเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่คณะครุศาสตร์รับผิดชอบ
๓)

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2563
2564
2565
100
100
100

ตัวชี้วัด
OKRs 101 ร้อยละความสาเร็จค่าเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100)

๔)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(4.2) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
(4.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม
(4.4) การจัดทาฐานข้อมูลของพืน้ ที่บริการ

๕)

แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๕.๑) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก / ยกระดับคุณภาพการศึกษาสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
(๕.๒) ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
(๕.๓) สืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
(๕.4) พัฒนาสื่อและนวัตกรรม / DLTV ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
(๕.5) พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝกึ ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น
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กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑)

เป้าหมาย

1.1 บั ณ ฑิ ต ครู ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี อั ต ลั ก ษณ์ สมรรถนะเป็ น เลิ ศ และสมบู ร ณ์ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะ 4 ประการ คื อ
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3. มีงานทามีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และถ่ายถอด/ บ่มเพาะให้
ศิษย์แต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
1.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบให้มคี วามเป็นมืออาชีพ
๒)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ท่เี ข้าสู่วิชาชีพครู
OKRs 202 จานวนบัณฑิตครุศาสตร์ท่ปี ระกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
OKRs 203 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ)
๓)

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2563
2564
2565
85
90
95
50
100
100
50
100
100

ตัวชี้วัด
OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู (ร้อยละ 95)
OKRs 202 จานวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน)
OKRs 203 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน)

๔)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(4.2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4.3) สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๕)

แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๕.๑) ผลิตครูที่มสี มรรถนะ เป็นไปตามความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
(๕.๒) พัฒนาสมรรถนะครูประจาการในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มคี วามเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
(๕.3) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และ
สอดคล้องกับความต้องการประเทศ
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กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
๑)

เป้าหมาย

1.1 คณะครุศาสตร์มีการวิจัย และนวัตกรรมที่มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึน้ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นต้นแบบด้านการบริการวิชาการและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ผทู้ ี่มีความต้องการพิเศษ
1.4 โรงเรียนสาธิตต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุ ศาสตร์ และเป็นแหล่ง
สาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน
๒)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

OKRs 301 ร้อยละงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร์มีคุณภาพได้รับการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
OKRs 303 จานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
OKRs 304 จานวนนวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2563

2564

2565

50

60

70

3.51
4
1

3.75
5
2

4
6
3

๓)

ตัวชี้วัด
OKRs 301 ร้อยละงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร์มีคุณภาพได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ (ร้อยละ 70)
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (๔ คะแนน)
OKRs 303 จานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ (6 เครือข่าย)
OKRs 304 จานวนนวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ (3 ชิน้ )

๔)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรูส้ ู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
(4.2) การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้
(4.3) การบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุน่ ใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(4.4) การพัฒนานักศึกษาให้มที ักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
(4.5) การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
(4.6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
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๕)

แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๕.๑) บูรณาการองค์ความรูส้ ู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
(๕.๒) พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการณ์และองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้
(๕.3) บ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุน่ ใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
(๕.4) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ
(๕.5) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
(๕.6) พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับอาจารย์และบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๕.7) พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑)

เป้าหมาย
1.1 เป็นองค์กรที่มกี ารบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart and Green University)
1.2 เป็นองค์กรที่มกี ารบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

๒)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒภิ าวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA)
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๓)

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2563
2564
2565
E
Connected
Smart
Government Government Government
4,900

5,200

5,500

90

93

95

ตัวชี้วัด
OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and
area : MDA) (ระดับ Smart Government)
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) (5,500 คะแนน)
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
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๔)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยเฉพาะฐานข้ อ มูล งบประมาณ และบุ ค ลากรให้ ทั นสมั ย รวดเร็ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ ง ใส่
และมีธรรมาภิบาล
(4.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University
(4.3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric

๕)

แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๕.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
(๕.๒) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University)
(๕.4) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
(๕.6) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 3
สาระสาคัญแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis)
3.1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

S

จุดแข็ง

จุดแข็ง (Strengths : S)
1)

บุคลากรมีศักยภาพในการดาเนินงานด้านวิชาการ

2)

มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพ

3)

มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ

(Strengths : S)

W
จุดอ่อน

(Weaknesses :W)

จุดอ่อน (Weaknesses :W)
1)

ภาระงานด้านอื่นของบุคลากรทาให้ใช้เวลากับการดาเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่เต็มที่

2)

กฎระเบียบภายในยังขาดความคล่องตัว
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O
โอกาส

โอกาส (Opportunities : O)
1)
2)
3)

นโยบายระดับประเทศสนับสนุนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ
มีเครือข่ายในพืน้ ที่ชว่ ยประสานการทางานอย่างเข้มแข็ง

(Opportunities : O)

T

ภัยคุกคาม

ภัยคุกคาม (Threats : T)
1)

ช่วงเวลาในการดาเนินการไม่สอดคล้องกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ

2)

การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความชัดเจน

(Threats : T)

SO:

1) สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (S1 : O2)

ST:
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา

1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น (S1 : T2)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (S๒,3 : O2)

WO:

1) ทบทวนกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้การดาเนินงานเกิดความคล่องตัว (W2 : O1)

WT:

1) กาหนดและมอบหมายภาระงานเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ ให้ชัดเจน (W1 : T2)

3.1.2 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

S

จุดแข็ง
(Strengths : S)

W
จุดอ่อน

(Weaknesses :W)

จุดแข็ง (Strengths : S)
1)

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การผลิตและพัฒนาครูมาอย่างยาวนาน

2)

มีทรัพยากรรองรับอย่างเพียงพอ

3)

มีโรงเรียนสาธิตทุกระดับ รวมถึงศูนย์การศึกษาพิเศษที่มคี ุณภาพ

จุดอ่อน (Weaknesses :W)
1)

สัดส่วนจานวนบุคลากรที่มผี ลงานวิจัยและนวัตกรรมยังมีจานวนน้อย

2)

ภาระงานสอนและงานด้านอื่นของบุคลากรสายวิชาการมีมากเกินไป

3)

ขาดการบูรณาการกับคณะอื่น ๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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O
โอกาส

โอกาส (Opportunities : O)
1)
2)

การส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลในการผลิตและพัฒนาครู
มีเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่ที่เข้มแข็ง

(Opportunities : O)

T

ภัยคุกคาม
(Threats : T)

ภัยคุกคาม (Threats : T)
1)
2)
3)
4)

จานวนอัตราการสอบบรรจุครูมีแนวโน้มลดลง
เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทาให้ตอ้ งปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาครูเป็นจานวนมาก
กฎระเบียบข้อกฎหมายในพืน้ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านภาพ

SO:

1) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (S2 : O1)

ST:

1) สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (S1 : T3)

WO:

1) บูรณาการการจัดการเรียนการสอนระหว่าง 4 คณะกับเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงาน

WT:

1) พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (W1 : T2)

ในพื้นที่ (W3 : O2)

3.1.3 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม

S

จุดแข็ง

จุดแข็ง (Strengths : S)
1)
2)

มีทรัพยากรที่มศี ักยภาพ
บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนา

(Strengths : S)

W
จุดอ่อน

(Weaknesses :W)

จุดอ่อน (Weaknesses :W)
1)

มีหลายหลักสูตรที่ตอ้ งพัฒนาเพื่อให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

2)

การพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้กับผูเ้ รียนนอกจากความรูเ้ ชิงวิชาการยังไม่เพียงพอ

3)

ผลงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยรวมยังมีสัดส่วนที่นอ้ ย
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O
โอกาส

โอกาส (Opportunities : O)
1)
2)
3)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนในระดับที่ 2 ของประเทศ กาหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้มีการทาความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษามากขึ้น
มีแหล่งงบประมาณทีห่ ลากหลายในการยื่นขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนส่ง

(Opportunities : O)

T

ภัยคุกคาม

ภัยคุกคาม (Threats : T)
1)
2)
3)

กฎระเบียบข้อกฎหมายเชิงพืน้ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางกายภาพ
จานวนผูเ้ รียนลดลงทาให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ตามต้องการ มีสถาบันการศึกษาเป็นจานวนมาก
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนายังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพันธกิจ

(Threats : T)

SO: 2) การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศ ST:
1) พัฒนานักศึกษาให้มีทกั ษะวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (S1 : O1)

1) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่สอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนาประเทศ (S2 : T2)

ตามยุทธศาสตร์ชาติ (S2 : O1)

WO:

1) พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการณ์และองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้
(W1 : O2)

WT:

1) การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
(W3 : T1)

3.1.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

S

จุดแข็ง
(Strengths : S)

W
จุดอ่อน

(Weaknesses :W)

จุดแข็ง (Strengths : S)
1)
2)
3)
4)

การเป็นนิติบุคคลมีความยืดหยุ่นเอื้อต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ
มีระบบการบริการจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้
มีการกาหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน

จุดอ่อน (Weaknesses :W)
1)
2)
3)
4)

บุคคลากรสายสนับสนุนยังขาดการพัฒนาทักษะและความรูค้ วามชานาญที่เหมาะสมรองรับการพัฒนา
การบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานยังขาดประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศหลักมีอายุการใช้งานมากขาดประสิทธิภาพ ต้องได้รับการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาทดแทน
ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย
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O
โอกาส

โอกาส (Opportunities : O)
1)
2)

มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็ง
มีช่องทางการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่หลากหลายมากขึ้น

(Opportunities : O)

T

ภัยคุกคาม
(Threats : T)

SO:

ภัยคุกคาม (Threats : T)
1)
2)
3)
4)

กฎระเบียบและข้อกฎหมายเชิงพื้นพี่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการภาพอย่างมาก
โดยเฉพาะการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสภาพแวดล้อม
กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย
กฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างทาให้การดาเนินการล่าช้ามากขึ้น
กรอบเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีความยืดหยุ่นส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานกับพันธกิจ

1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (S3 : O1)

ST:

1) กาหนดแนวทาง มาตรการการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเรื่องกรอบระยะเวลาการ
ซือ้ จ้างเบิกจ่ายงบประมาณ (S1 : T3)

2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรทีม่ ีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University) (S4 : O2)
3) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) (S4 : O2)

WO:

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มสี มรรถนะตรงตามสายงานโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (W1 : O1

WT:

1) กาหนดนโยบายการจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัย โดยใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสูดในการบริหารมหาวิทยาลัย
(W3 : T2)

3.2 ภาพรวม
3.2.1 วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็ น สถาบั น ผลิ ต บั ณ ฑิ ต พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ที่ ไ ด้ ม าตรฐานวิ ช าชี พ วิ จั ย ให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษา และท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นเพื่อก้าวสูส่ ากล
3.2.2 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พันธกิจตามกฎหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กาหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา
7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เ ชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบารุงรักษา การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กาหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพืน้ ฐานของภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภูมปิ ัญญาไทย และภูมปิ ัญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน
เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรูเ้ ท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มจี านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผูน้ าชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่ นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม
และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

(5)

53
เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกั บการเป็น

วิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกู ลกันระหว่างมหาวิท ยาลัย ชุมชน องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของ
คนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
พันธกิจคณะครุศาสตร์
(1)

ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถิ่น
(2)

ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรูใ้ หม่ในการพัฒนาด้านการศึกษาของท้องถิ่น

(3)

บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในท้องถิ่นและระดับประเทศ

(4)

สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

(5)

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู ผูบ้ ริหารและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศ

(6)

พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสว่ นร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

(7)

ดาเนินงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่มคี ุณภาพ

3.3 แผนปฏิบัติราชการ
3.3.1 แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
๑)

เป้าหมาย

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพื้นที่
๒)

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
OKRs 101 ร้อยละความสาเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่คณะครุศาสตร์รับผิดชอบ
๓)

ค่าเป้าหมาย
100

ตัวชี้วัด
OKRs 101 ร้อยละความสาเร็จค่าเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100)

๔)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(4.2) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
(4.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม
(4.4) การจัดทาฐานข้อมูลของพืน้ ที่บริการ
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๕)

แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๕.๑) ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก / ยกระดับคุณภาพการศึกษาสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
(๕.๒) ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
(๕.๓) สืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
(๕.4) พัฒนาสื่อและนวัตกรรม / DLTV ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
(๕.5) พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝกึ ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑)

เป้าหมาย

1.1 บั ณ ฑิ ต ครู ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี อั ต ลั ก ษณ์ สมรรถนะเป็ น เลิ ศ และสมบู ร ณ์ด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะ 4 ประการ คื อ
1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3. มีงานทามีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และถ่ายถอด/บ่มเพาะให้
ศิษย์แต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
1.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบให้มคี วามเป็นมืออาชีพ
๒)

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ท่เี ข้าสู่วิชาชีพครู
OKRs 202 จานวนบัณฑิตครุศาสตร์ท่ปี ระกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
OKRs 203 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ)
๓)

ตัวชี้วัด
OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู (ร้อยละ 85)
OKRs 202 จานวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (50 คน)
OKRs 203 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (50 คน)

ค่าเป้าหมาย
85
50
50
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๔)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
(4.2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4.3) สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๕)

แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๕.๑) ผลิตครูที่มสี มรรถนะ เป็นไปตามความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ
(๕.๒) พัฒนาสมรรถนะครูประจาการในพื้นที่รับผิดชอบ ให้มคี วามเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
(๕.3) ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และ
สอดคล้องกับความต้องการประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
๑)

เป้าหมาย

1.1 คณะครุศาสตร์มีการวิจัย และนวัตกรรมที่มคี ุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึน้ และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.3 ศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นต้นแบบด้านการบริการวิชาการและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ผทู้ ี่มีความต้องการพิเศษ
1.4 โรงเรียนสาธิตต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่ง
สาธิตและวิจัยด้านการเรียนการสอน
๒)

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด
OKRs 301 ร้อยละงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร์มีคุณภาพได้รับการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
OKRs 303 จานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
OKRs 304 จานวนนวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย
50
3.51
4
1
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๓)

ตัวชี้วัด
OKRs 301 ร้อยละงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร์มีคุณภาพได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ (ร้อยละ 50)
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (3.51 คะแนน)
OKRs 303 จานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ (4 เครือข่าย)
OKRs 304 จานวนนวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ (1 ชิน้ )

๔)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรูส้ ู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
(4.2) การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้
(4.3) การบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุน่ ใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(4.4) การพัฒนานักศึกษาให้มที ักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
(4.5) การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
(4.6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

๕)

แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๕.๑) บูรณาการองค์ความรูส้ ู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
(๕.๒) พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถานประกอบการณ์และองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้
(๕.3) บ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
(๕.4) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ
(๕.5) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21
(๕.6) พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับอาจารย์และบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๕.7) พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
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กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
๑)

เป้าหมาย
1.1 เป็นองค์กรที่มกี ารบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart and Green University)
1.2 เป็นองค์กรที่มกี ารบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

๒)

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒภิ าวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA)
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
๓)

ค่าเป้าหมาย
E - Government
4,900
90

ตัวชี้วัด
OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and
area : MDA) (ระดับ E - Government)
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) (4,900 คะแนน)
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (90 คะแนน)

๔)

แนวทางการพัฒนา
(4.1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การโดยเฉพาะฐานข้ อ มูล งบประมาณ และบุ ค ลากรให้ ทั นสมั ย รวดเร็ว มี ป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ ง ใส่
และมีธรรมาภิบาล
(4.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University
(4.3) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric

๕)

แผนงาน/โครงการ สาคัญ
(๕.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
(๕.๒) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University)
(๕.4) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University
(๕.6) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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3.4 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563
3.4.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 32,141,768 บาท
3.4.2 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติราชการ

1. พันธกิจที่ 1

รวม

วงเงินรวม

งบประมาณ

รายได้

เงินกู้

อื่นๆ

แผ่นดิน

หน่วยงาน

ในประเทศ ต่างประเทศ

4,510,025

4,510,025

-

-

-

-

4,743,765

3,278,050

1,465,715

-

-

-

การพัฒนาท้องถิ่น โครงการ....
โครงการ....
โครงการ....
2. พันธกิจที่ 2

รวม

การผลิต พัฒนาครู แผนงาน....
และบุคลากร
โครงการ....
ทางการศึกษา
โครงการ....
โครงการ....

แผนปฏิบัติราชการ

3. พันธกิจที่ 3
การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
การวิจัยและ
นวัตกรรม
4. พันธกิจที่ 4
การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

รวม

วงเงินรวม

งบประมาณ

รายได้

เงินกู้

แผ่นดิน

หน่วยงาน

ในประเทศ ต่างประเทศ

12,962,413

11,396,000

1,566,413

12,871,882

464,580

12,407,302

โครงการ....
โครงการ....
โครงการ....
รวม
โครงการ....
โครงการ....
โครงการ....

-

อื่นๆ

-

-
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3.4.3 สรุปภาพรวมแผนงาน / โครงการ ตามมิติกลยุทธ์และแหล่งงบประมาณ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะครุศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
รวม

งบแผ่นดิน

งบบารุงการศึกษา

รวม

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
10
8,552,655
4
2,357,930
14
10,910,585
1
4,466,000
2
9,240,000
3
13,706,000
1
1,669,900
2
4,776,000
3
6,445,900
1
609,600
2
2,256,000
3
2,865,600
1
1,160,000
1
1,160,000
14
16,458,155
10
18,629,930
24
35,088,085

คิดร้อยละ
โครงการ
58.33
12.50
12.50
12.50
4.17
100

งบประมาณ
31.09
39.06
18.37
8.17
3.31
100

ส่วนที่ 4
การนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สู่การปฏิบัติ

ในการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ สู่การปฏิบัติ คณะได้วางระบบ และกลไกการดาเนินงาน โดยจัดทา
เป็นแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุรายละเอียดการดาเนินงาน งบประมาณ เปูาหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จและความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์
เป็นกลไกหลักสาหรับการปฏิบัติให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
คณะครุศาสตร์

(โรงเรียนสาธิตมัธยม/
แผนปฏิบัติราชการประจาปี
โรงเรียนประถมสาธิต/
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย/
ครุศาสตร์
ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

โรงเรียนสาธิต 3 ระดับ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ

แผนปฏิบัติราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ (โรงเรียนสาธิตมัธยม/โรงเรียนประถมสาธิต
/โรงเรียนสาธิตปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

แผนงาน/โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ (โรงเรียนสาธิตมัธยม/โรงเรียนประถมสาธิต
/โรงเรียนสาธิตปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

เมื่อมีการนาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ คณะครุศาสตร์ สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้วคณะจึงกาหนดกรอบ
ระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินงาน และการประเมินผลการดาเนินไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึน้ เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้
5.1 การติดตามผลการดาเนินงาน
5.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ด้วยกลไก
1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)
3. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ก.ย)

5.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

ด้วยกลไก
1. แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (3D)
4. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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5.2 การประเมินผลการดาเนินงาน
5.2.1 ตัวชี้ความสาเร็จของการดาเนินตามแผนปฏิบัติราชการ
ลาดับที่

ตัวชี้วัด

ค่าเปูาหมาย
รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

1

จานวนแผนปฏิบัติราชการประจาปี ระดับหน่วยงานภายใต้คณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ

10 แผน

-

2

ระดับความสาเร็จของผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ระดับ 4

ระดับ 4

3

ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ระดับ 4

ระดับ 5

4

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน)

ร้อยละ 54

ร้อยละ 100

5.2.2 เกณฑ์การวัด
ตัวชี้วัดที่
เกณฑ์การพิจารณา
1
แผนปฏิบัติราชการประจาปี ระดับหน่วยงานภายใต้คณะครุศาสตร์ มีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะครุศาสตร์ และ
เสร็จทันตามระยะเวลาที่กาหนด
2
ระดั บ ความส าเร็ จ ของผลสั ม ฤทธิ์ ก ารด าเนิ น งานโครงการตาม สูตรในการคานวณ
แผนปฏิบัติราชการ
ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.49 (ปรับปรุง)
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 (พอใช้)
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 (ปานกลาง)
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 (ดี)
ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 (ดีมาก)

3

ระดับความสาเร็จของผลการดาเนินงานตามแผน
ระดับ 1 ตัวชีว้ ัดบรรลุร้อยละ 50 – ร้อยละ 59.99
ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 (พอใช้)
ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 (ปานกลาง)
ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 (ดี)
ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 (ดีมาก)

4

ผลรวมคะแนนประเมินความสาเร็จของทุกโครงการ
จานวนโครงการทั้งหมด

สูตรในการคานวณ
จานวนตัวชีว้ ัดที่บรรลุเปูาหมาย x 100
จานวนตัวชีว้ ัดทั้งหมด

พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเปูาหมายที่รัฐบาลกาหนด ดังนี้
(1) ณ สิน้ ไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 52 (2) ณ สิน้ ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96
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5.3 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ และผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
OKRs 101 ร้อยละความสาเร็จค่าเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู
OKRs 202 จานวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ
OKRs 203 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
OKRs 301 ร้อยละงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร์มี
คุณภาพได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาใน IQA
OKRs 303 จานวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ
OKRs 304 จานวนนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.)
ผู้รับผิดชอบ
2563
2564
2565
กากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
รองคณบดีฝุายวางแผนและ
100
100
100
ประกันคุณภาพ
กากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
85
90
95
รองคณบดีฝุายวิชาการ
50
50

50
3.51

100

100

รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา

รองคณบดีฝุายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ
กากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
รองคณบดีฝุายวางแผนและ
60
70
ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและ
3.75
4
ประกันคุณภาพ
ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต
3 แห่ง
100

100

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่
รัฐบาลดิจทิ ัล (Digital government maturity domain and area : MDA)
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก
(UI GreenMetric)
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.)
ผู้รับผิดชอบ
2563
2564
2565
กากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
E
Government

Connected
Government

Smart
Government

คณบดีคณะครุศาสตร์

4,900

5,200

5,500

คณบดีคณะครุศาสตร์

90

93

95

คณบดีคณะครุศาสตร์
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5.4 แบบรายงานการติดตามผลการดาเนินงานโครงการ
5.4.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินโครงการ
ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
ชื่อหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ (พร้อมรหัส)
แหล่งงบประมาณ
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)
ระยะเวลาดาเนินการ
ผลผลิต
แผนงาน
กลยุทธ์ที่
แนวทางการพัฒนาที่
โครงการหลัก
โครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก
จานวนโครงการ/กิจกรรม ย่อย
ประเภทโครงการ

[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

[ ] โครงการด้านบริการวิชาการ

[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้

[ ] ด้านการศึกษา

[ ] ด้านวิจัย

[ ] ด้านเศรษฐกิจ

[ ] ด้านบริการวิชาการ

[ ] ด้านสังคม

[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการ อื่นๆ .................................

[ ] ด้านวิจัย

[ ] ด้าน …….

[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จา่ ย
ไตรมาส

งบประมาณ
(1)

1
2
3
รวม

การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส
โอนไป

รับโอน

คงเหลือ

ไตรมาส

จากไตรมาส

(4) =

(2)

(3)

(1) - (2) + (3)

เบิกจ่าย

งบประมาณ

งบประมาณ

คงเหลือ

(5)

(4) - (5)

ร้อยละ
การเบิกจ่าย
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ตัวชี้วัดบรรลุผลโครงการ
คิดเป็นร้อยละ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

แผน

ผล

ของการ
บรรลุผล

เชิงปริมาณ :
1.
2.
เชิงคุณภาพ :
1.
2.
เชิงเวลา :
1.
2.
เชิงค่าใช้จ่าย :
1.
2.
ผลรวมจานวนร้อยละการบรรลุผล
ร้อยละความสาเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จานวนตัวชี้วดั ทั้งหมด)

ผลการดาเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสาเร็จ ของโครงการ
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
สาเร็จ
ยังไม่ได้ดาเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก
ผลผลิต

ผลลัพธ์

ผลกระทบ

อยู่ระหว่างดาเนินการ
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ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินโครงการสาเร็จตามเป้าหมาย

ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินโครงการไม่สาเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สาเร็จ)

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณที่จัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายงบประมาณ
จานวนเป้าหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
วัน/เดือน/ปี/สถานที่จดั กิจกรรม
ผลประเมินจากผู้รับบริการ (ร้อยละ)

ความพึงพอใจ :

ความรู้ความเข้าใจ :

การนาไปใช้ประโยชน์ :

ประเภทการดาเนินงานกิจกรรม

[ ] ประเภทการบรรยาย

ประเภทกิจกรรม

[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

[ ] โครงการด้านบริการวิชาการ

[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้

[ ] ประเภทเชิงปฏิบัติการ

[ ] ด้านการศึกษา

[ ] ด้านวิจัย

[ ] ด้านเศรษฐกิจ

[ ] ด้านบริการวิชาการ

[ ] ด้านสังคม

[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน

[ ] ด้านสิ่งแวดล้อม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ด้านศาสตร์พระราชา
[ ] ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
[ ] โครงการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ด้านวิจัย

[ ] โครงการ อื่นๆ .................................
[ ] ด้าน …….
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[ ] ด้านบริการวิชาการ
[ ] ด้านการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน

ผลผลิต :
ผลลัพธ์ :
ผลกระทบ :

โปรดแนบรูปภาพกิจกรรม ที่มไี ฟล์คมชัด และบ่งชีถ้ ึงกิจกรรม และโครงการได้ดี

ส่วนที่ 6
รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
6.1 งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบไปด้วย 44 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม
1. การส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในโรงเรี ย นต ารวจตะเวนชายแดนของจั ง หวั ด สระแก้ ว อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริดา้ นการศึกษา
2. การยกระดับคุณภาพการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการกับท้องถิ่น
3. Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย เพื่อสร้าง
องค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สาหรับครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ทางสังคมศึกษาแบบ Active Learning
สาหรับโรงเรียนในท้องถิ่น
5. ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน“ชวนน้องเล่นกีฬา”
6. การพัฒนาชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
7. การประกวดการสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
8. การจัดค่ายพัฒนาพลเมืองเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักค่านิยมหลัก 12
ประการ ในพืน้ ที่เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21
10. การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการจัดค่ายคณิตศาสตร์
11. การจัดค่ายสังคมศึกษาที่พัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
12. คืนองค์ความรู้สชู่ ุมชนอยุธยา – อ่างทองผ่านกระบวนการรือ้ ฟื้นประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นโดย

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

301,900

180 คน

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน

216,000

540 คน

อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

165,400

80 คน

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

163,900

30 คน

อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

111,000
100,000
90,000

80 คน
60 คน
200 คน

ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ
ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

86,240

181 คน

อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ

70,000
65,000
62,400
55,500

120 คน
55 คน
59 คน
50 คน

อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ
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โครงการ/กิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
13. การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับครูประถมมืออาชีพ
14. การจัดค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
15. พัฒนาองค์ความรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy ) ของ
ครูผู้สอนสังคมศึกษา
16. ค่ายอาสาครูการศึกษาพิเศษ
17. การจัดการเรียนการสอนตามแนว High Scope สาหรับครูปฐมวัย
18. จิตตปัญญากับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
19. การผลิตสื่อและการใช้ส่อื การเรียนรู้ตามแนวActive Learning สาหรับการจัดการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์
20. เปิดโลกทัศน์ความเป็นครูประถมศึกษามืออาชีพ
21. STEM กับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
22. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการตามศาสตร์พระราชา ในโรงเรียนพื้นที่ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยพี่เลีย้ ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23. การสร้างและการวิเคราะห์ แบบทดสอบโดยใช้ส่อื เทคโนโลยี
24. Soft Skill : ทักษะของครูประถมมืออาชีพ
25. ค่ายวิทยาศาสตร์น้อย
26. เสริมจุดเด่นพัฒนาจุดด้อยเด็กที่มคี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
27. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21
28. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
29. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
30 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

54,000

80 คน

สาขาวิชาการประถมศึกษา

54,000

200 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

52,000

80 คน

อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ

40,200
40,000
34,000

40 คน
80 คน
50 คน

อาจารย์ ดร.พัชนี บุญรัศมี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

33,200

40 คน

อาจารย์สุพินดา เพชรา

33,000
31,800

26 คน
40 คน

สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

30,000

40 คน

อาจารย์นพวรรณ จานวน

30,000
29,525
29,200
25,500
22,000
58,000
32,000
66,400

40 คน
40 คน
125 คน
60 คน
40 คน
40 คน
40 คน
80 คน

อาจารย์นพวรรณ จานวน
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ผศ ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย
อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

31. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
32. การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอน
33. การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในศตวรรษที่ 21
34. การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
35. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC): ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการสอนของครูและการคิด
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
36. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ดา้ นการอ่านออกเขียนได้
37. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการวิทย์-คณิต โดยการจัดค่าย
38. ค่ายครูอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทย
39. เคลื่อนไหวอย่างไร ให้พัฒนาทักษะการคิด
40. ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคานวณ
41. สื่อสร้างสรรค์พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
42. การประกวดแข่งขันทางวิชาการ
43. สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก

70,000
51,600
100,800
25,800

80 คน
40 คน
60 คน
40 คน

อาจารย์ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

417,200

70 คน

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน

145,600
40,000
30,000
30,000
30,000
324,400
417,200
260,000

40 คน
55 คน
60 คน
40 คน
40 คน
930 คน
70 คน
5 เรื่อง

650,000

40 ครัวเรือน

อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล
ผศ.ปิยะ มีอนันต์
อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล
ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ
ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผศ.ดร.สุวทิ ย์ ไวยกุล
อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ

44. พัฒนาคุณภาพชีวติ และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์)
รวม

4,510,025
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กลยุทธ์ท่ี 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบไปด้วย 57 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. เสริมประสบการณ์เชิงคุณค่า ร่วมใจพัฒนากับชุมนุมครูกรุงเก่า
2. ติวสอบบรรจุครูเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นครู (ติวสอบบรรจุครู)
3. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
4. ก้าวแรกสู่วชิ าชีพครู
5. ครุศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน
6. กิริยามารยาทและความรักความศรัทราในวิชาชีพ จานวน 1 รุ่น
7. ครุสิทธ์ สร้างครูดีสู่สังคม
8. ประกวดนักศึกษาต้นแบบครูดี
9. เสริมสร้างระเบียบวินัยพัฒนาครูไทยหน้าเสาธง
10. สานสัมพันธ์รุ่นน้องสู่ใจพี่บัณฑิต
11. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21
12. พัฒนานักศึกษาการศึกษาพิเศษสู่ครูดี ครูมืออาชีพในศตวรรษที่21
13. ส่งเสริมนักศึกษาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
14. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะและสมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21
15. ทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย
16. นันทนาการและกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูการศึกษาพิเศษมืออาชีพ
17. การสัมมนาทางวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาเพื่อพัฒนามุมมองการทาวิจัยในชั้นเรียน
18. การพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอลสาหรับครูพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
19. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

150,200
299,600
87,600
170,000
66,650
75,300
79,750
32,250
5,624
137,500
196,600
92,000

500 คน
350 คน
300 คน
300 คน
300 คน
300 คน
300 คน
300 คน
300 คน
300 คน
250 คน
196 คน

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ

28,000

150 คน

อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

46,000

140 คน

ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร

42,000
30,600
19,880
25,000
47,230

70 คน
60 คน
54 คน
50 คน
49 คน

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง
อาจารย์ ดร.พัชนี บุญรัศมี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผศ.ชนกานต์ ขาวสาลี
ผศ.รัชดาภรณ์ ตันฑิกุล

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

20. พัฒนาทักษะสมอง EF สาหรับครูปฐมวัย
21. การเตรียมความพร้อมก่อนเป็นครูปฐมวัย
22. การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้วรรณกรรมเป็นสื่อ
23. ค่ายพัฒนาภาษาไทยเรื่องการอ่านออกเขียนได้ในโรงเรียน
24. เสริมสร้างความรู้ในหน่วยงานทางการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
25. เสริมสร้างความรู้ดา้ นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
26. การพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาครู เพื่อการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแบบบูรณาการ
27. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขสาหรับครูประถมศึกษา
28. ส่งเสริมการเรียนรู้ในแหล่งการเรียนรู้ของศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
29. เตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
30 การเตรียมความพร้อมด้านความรู้พนื้ ฐานทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
31. เสริมสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา
32. การพัฒนาศักยภาพด้านการบริการวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
33. การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
34. เสริมสร้างความรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
35. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
36. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 4.0
37. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและนาเสนองานการวิจัย
38. การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาด้านพลศึกษา

15,550
13,400
15,488
14,488
13,400
10,000

35 คน
35 คน
31 คน
31 คน
30 คน
30 คน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

66,800

30 คน

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

16,200
22,200
23,000

30 คน
30 คน
30 คน

สาขาวิชาการประถมศึกษา
อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์
อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

16,000

30 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

90,100
10,000
30,000
13,000

30 คน
28 คน
28 คน
28 คน

งานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

70,750

28 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

20,000

28 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

57,200
28,680

28 คน
27 คน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ
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โครงการ/กิจกรรม
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
39. การจัดสัมมนาวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับศตวรรษที่ 21 เรื่อง ELT in Transcultural Society
40. การพัฒนาความรู้นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย
41. การสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและศาสตร์พระราชา
42. ทักษะการออกข้อสอบเพื่อการวัดและการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
43. ภาวะผู้นาทางวิชาการสาหรับครูมืออาชีพ
44. ทักษะการจัดการเรียนรู้แนวใหม่สาหรับครูมืออาชีพ
45. การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
46. การเขียนงานวิจัยเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
47. การจัดการเรียนรู้ตามแนววิทยาการคานวณ
48. งานวันครุวิชาการครัง้ ที่ 8
49. การพัฒนาทักษะการทางานอย่างร่วมพลังของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการ
จิตตปัญญา
50. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
51. นวัตกรรมและกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับครูมืออาชีพ
52. จัดซือ้ วัสดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
53. พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
54. สุนทรียะศิลปะและกีฬาเพื่อสุขภาพสาหรับครู
55. ทักษะชีวิตและการให้คาปรึกษาเรื่องเพศสาหรับครู
56. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านการออกแบบสื่อและนวัตกรรม
57. การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษาครู
รวม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

42,000
12,500
58,400
58,400
58,400
58,400
70,000
64,800
60,000
196,800

25 คน
24 คน
100 คน
100 คน
100 คน
100 คน
200 คน
120 คน
80 คน

อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์ ดร.ธานี ชูกาเนิน
อาจารย์ ดร.ธานี ชูกาเนิน
อาจารย์ ดร.ธานี ชูกาเนิน
อาจารย์ ดร.ธานี ชูกาเนิน
งานวิชาการ
ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน
อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
งานวิชาการ

46,000

100 คน

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

66,260
30,000
1,072,595
393,120
115,200
69,600
68,950
24,300
4,753,765

11 หลักสูตร
40 คน
10 สาขาวิชา
543 คน
330 คน
330 คน
805 คน
250 คน

งานวิชาการ
อาจารย์อัจฉราพรรณ กันสุยะ
งานวัสดุ
รองคณบดีฝุายวิชาการ
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา

กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัยของคณะครุศาสตร์

300,000

2 รายวิชา

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

609,600

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

715,440

4. สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการจั ด การศึก ษาตั้ ง แต่ร ะดั บ อนุ บาลจนจบการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน(ระดั บ
ประถมศึกษา)
5. สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการจั ด การศึก ษาตั้ ง แต่ร ะดั บ อนุ บาลจนจบการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน(ระดั บ
ประถมศึกษา)
6. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

1,669,900

7. สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการจั ด การศึก ษาตั้ ง แต่ร ะดั บ อนุ บาลจนจบการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน(ระดั บ
มัธยมศึกษา)
8. พัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ

3,190,500

1
ปีงบประมาณ
1
ปีงบประมาณ
1
ปีงบประมาณ
1
ปีงบประมาณ
1
ปีงบประมาณ
1
ปีงบประมาณ
1
ปีงบประมาณ

รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

รวม

12,962,413

850,973
4,466,000

1,160,000

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
โรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงเรียนสาธิตมัธยม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
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กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประกอบไปด้วย 26 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาและถ่าย ทอดองค์ความรู้สกู่ ารปฏิบัติ

35,000

1 ครัง้

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในคระครุศาสตร์

15,000

180 คน

3. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมข้อมูลในระบบ Che QA Online

14,580

25 คน

4. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่องการเขียนแผนพัฒนาคุณภาพ QIP จากผล

20,000

25 คน

5. ศึกษาดูงานนอกสถานที่และเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา

45,500

1 ครัง้

6. การถ่ายทอดความรู้ดา้ นงานประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรในคณะครุศาสตร์

58,500

70 คน

7. การประชุมสัมมนาเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

76,000

10 สาขาวิชา

8. ชุดจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ
9. ซุ้มไม้สักทอง
10. โน๊ตบุ๊ค
11. เครื่องสารองไฟ UPS
12. โปรเจคเตอร์
13. พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
14. ไมโครโฟนไร้สาย

85,000
245,000
59,600
7,200
50,000
30,000
19,000

1 รายการ
7 ซุ้ม
4 เครื่อง
5 ชุด
4 เครื่อง
2 เครื่อง
12 ตัว

รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
รองคณบดีฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

15. ติดตัง้ เคาน์เตอร์หอ้ งสมุด
16. การเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2563
และการเป็นสมาชิกสภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจาปี 2563
17. จัดซือ้ วัสดุสาหรับการสนับสนุนการให้บริการ
18. การซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าจ้างเหมาบริการ
19. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
20. การจัดประชุมคณะครุศาสตร์
21. การจัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
22. การจ่ายค่าสาธารณูปโภค
23. พัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์
24. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปฐมวัย)

35,000
20,000

5 ชุด
1 ปี

งานวัสดุ
งานวัสดุ

28,915
69,200
132,500
30,800
74,000
6,000
200,000
1,540,560

งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
งานวัสดุ
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

25. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประถมสาธิต)

3,925,027

26. รายการค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตมัธยม)

6,049,500

2 ครัง้
4 ครั้ง
2 ภาคเรียน
2 ครัง้
8 ครัง้
10 ครัง้
50 คน
1
ปีงบประมาณ
1
ปีงบประมาณ
1
ปีงบประมาณ

รวม

12,871,882

โรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตมัธยม
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คณะผู้จัดทา

1.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์

2.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน

รองคณบดีฝาุ ยวางแผนและประกันคุณภาพ

3.

อาจารย์ ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

รองคณบดีฝาุ ยกิจการนักศึกษา

4.

อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

รองคณบดีฝาุ ยวิชาการ

5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ปิยะ มีอนันต์

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม

6.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

ผูอ้ านวยการโรงเรียนประถมสาธิต

7.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย

8.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชนกานต์ ขาวสาลี

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

9.

อาจารย์ ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

10.

อาจารย์สุพินดา เพชรา

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

11.

อาจารย์พัชราภร พูลบุญ

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

12.

อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน

ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

13. อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา

14.

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ภรภัทร นิยมชัย

15.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จันจิรา หาวิชา

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

16.

อาจารย์รักษมน ยอดมิ่ง

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

17. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา จุย้ ดอนกลอย

ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

18. อาจารย์ ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ

หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ

19.

นางสาวกาญจนา เงินอ่อน

หัวหน้าสานักงานคณบดี

20.

นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
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