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รายงานผลการดำเนนิงานภายใตยุ้ทธศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภฏั 
เพือ่การพฒันาทอ้งถิ่น ประจำป ี๒๕๖๓ 

 

คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 
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รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ตารางที่ ๑ สรุปจำนวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ (จำแนกตามแหล่งงบประมาณ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รวม 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ งบประมาณจากแหล่งทุนอืน่ 

๑. การพัฒนาท้องถิ่น     
    -ด้านเศรษฐกิจ 650,000   650,000 
    -ด้านสังคม   
    -ด้านสิ่งแวดล้อม     
    -ด้านการศึกษา  2,430,365 

100,000 
  2,530,365 

๒. การผลิตและพัฒนาครู     
    -การผลิตครู 278,050 

 
1,465,715  1,743,765 

    -การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 3,000,000   3,000,000 
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา* 1,729,660   1,729,660 
๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 464,580 2,357,930  2,822,510 

รวม 8,652,655 3,823,645  12,476,300 
*การยกระดับคณุภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั ได้แก่ สมรรถนะวิชาชีพและทักษะบณัฑติ หลักสตูร ศักยภาพผูส้อน ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์การเรียนรู้ 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ ฯลฯ 
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ตารางที่ ๒ : รายชื่อโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
 

โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอืน่ๆ (ระบุ) 

๑. การพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(2,430,365) 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์) 
(650,000) 
3. พัฒนาระบบข้อมลูตำบลในจังหวัด 
(100,000) 

  

๒. การผลิตและ
พัฒนาครู 

1. ยกระดับการผลติครู การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (3,000,000) 
2. เสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรูส้ำหรับ
นักศึกษาวิชาชีพครู (278,050) 

1. จัดซื้อวสัดุพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
(1,072,595) 
2. พัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
(393,120) 

 

๓. การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1. บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ งานวิจัยของคณะครศุาสตร์(300,000) 
2. สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรยีนการ
สอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครใูนโรงเรียน
ขนาดเล็ก (260,000) 
3. ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 
และการวเิคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1,169660) 

  

๔. การพัฒนา
บริหารจัดการ 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
(200,000) 
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ (180,000) 
4. การพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา (84,580) 

1. สนับสนุนการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์ 
(361,415) 

2. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา
(530,800) 
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ตารางที่ ๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ* 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 

จำนวน 2 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัด 
หมู่ที่ 2 ตำบลตรณีรงค์ อำเภอ
ไชโย  จังหวัดอ่างทอง   

รายได้ในครัวเรือนไมผ่่าน
เกณฑ์ความยากจน 

ดำเนินงาน 1 สถาบันวจิัยและพัฒนา 
กำหนด ZONE พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและ
อ่างทอง  2 คณะครุศาสตร์ สำรวจความ
ต้องการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 40 
ครัวเรือน 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้าง
เครื่องมือวัดความสุขท้ังต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ 4 คณะครุศาสตร์ 
ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อาธิเช่น  4.1 ส่งเสริมและ
ฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่าง
ชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ประตู หน้าต่าง ตัด
สนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี 
เป็นต้น 4.2 ส่งเสรมิและฝึกอาชีพเร่งด่วน
ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้า 
ประปา ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า 
ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี เป็นต้น 5 
คณะครุศาสตร์ ประเมินตัวชี้วัด และคืน
ข้อมูลกับกลุ่มพื้นท่ีเป้าหมาย  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 
 

 โครงการพัฒนา 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ* 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 

จำนวน 2 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง
อ่างทอง จังหวัด 
หมู่ที่ 2 ตำบลตรณีรงค์ อำเภอ
ไชโย  จังหวัดอ่างทอง   

รายได้ในครัวเรือนไมผ่่าน
เกณฑ์ความยากจนส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต 

ดำเนินงาน 1 สถาบันวจิัยและพัฒนา 
กำหนด ZONE พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานรากจังหวัดอยุธยาและ
อ่างทอง  2 คณะครุศาสตร์ สำรวจความ
ต้องการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย 40 
ครัวเรือน 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา สร้าง
เครื่องมือวดัความสุขท้ังต้นน้ำ กลางน้ำ 
และปลายน้ำ 4 คณะครุศาสตร์ 
ดำเนินการออกแบบโครงการกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อาธิเช่น  4.1 ส่งเสริมและ
ฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างอเนกประสงค์ (ช่าง
ชุมชน) ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ประตู หน้าต่าง ตัด
สนามหญ้า ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี 
เป็นต้น 4.2 ส่งเสรมิและฝึกอาชีพเร่งด่วน
ช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมสามารถซ่อมอุปกรณไ์ฟฟ้า 
ประปา ประตู หน้าต่าง ตัดสนามหญ้า 
ซ่อมแซมผนัง-กระเบื้อง ทาสี เป็นต้น 5 
คณะครุศาสตร์ ประเมินตัวชี้วัด และคืน
ข้อมูลกับกลุ่มพื้นท่ีเป้าหมาย  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 
 
 

 โครงการพัฒนา 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ* 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลยัพี่เลีย้ง
โรงเรียนในท้องถิ่น
ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

จำนวน 34 โรงเรยีน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง 

ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(O-net)ไม่เป็นผ่านร้อยละ 50 

1 ศึกษาบริบทข้อมลูพื้นฐาน และสำรวจ
ความต้องการของโรงเรียน 2 พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาโดยเนน้การ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและทักษะ
การถ่ายทอดนำไปใช้ได้ 3 ส่งเสรมิการนำ
สื่อและนวตักรรมไปใช้การจดัการเรียน
การสอน การวิจยัในช้ันเรียน และกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร  4 ส่งเสรมิการจดักิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาโดยนักศึกษาครูและคณาจารย์ 
5 ติดตามและให้คำปรึกษาด้วยระบบ 
Professional Learning Community : 
PLC ตลอดระยะเวลากำดำเนินโครงการ  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 

 โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 

ยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การ
เขียน และการ
วิเคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

จำนวน 25 โรงเรยีน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง 

ปัญหาด้านการอ่าน การเขยีน 
และการวเิคราะห์ของนักเรียน
ในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

1 ศึกษาบริบทข้อมลูพื้นฐาน และสำรวจ
ความต้องการของโรงเรียน 2 พัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาโดยเนน้การ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและทักษะ
การถ่ายทอดนำไปใช้ได้ 3 ส่งเสรมิการนำ
สื่อและนวตักรรมไปใช้การจดัการเรียน
การสอน การวิจยัในช้ันเรียน และกิจกรรม
เสรมิหลักสูตร  4 ส่งเสรมิการจดักิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาโดยนักศึกษาครูและคณาจารย์ 

 โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 
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ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ* 
 

5 ติดตามและให้คำปรึกษาด้วยระบบ 
Professional Learning Community : 
PLC ตลอดระยะเวลากำดำเนินโครงการ  
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 

ยกระดับการผลิตครู 
การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

นักศึกษาครู ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทอง 

 พัฒนานักศึกษาครู จัดกิจกรรมพฒันาให้
ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อบรมบริการวิชาการ จัดสัมมนาเพื่อ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การศึกษาดูงานเพื่อนำ
ความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่
เพื่อยกระดับการจดัการศึกษาวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 โครงการพัฒนา 

บูรณาการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการ งานวิจัยของ
คณะครุศาสตร ์

นักศึกษาครู ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทอง 

 1 ปรับปรุงหลักสตูรและจดัการเรยีนการ
สอนให้บูรณาการกับการบริการวชิาการ 
งานวิจัย 2 จัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวชิาการ
พัฒนาท้องถิ่น 3 บูรณาการงานวิจัย งาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน  4 
ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ  
4.1 ข้ันเตรียมการ : วางแผนการ
ดำเนินงาน (Plan) (1) ขออนุมัติ
ดำเนินการตามโครงการ (2) ประชุม
ผู้เกี่ยวข้อง  (3) วางแผนกิจกรรมใน
โครงการ 4.2 ข้ันดำเนินการ : ลงมือ
ปฏิบัติ (Do)  กิจกรรมที่ 1 การส่งเสรมิ
กีฬากับเยาวชนในชุมชนเกาะเมืองของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 2 

 โครงการพัฒนา 



 

 

~ ๗ ~ 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ* 
 

การออกแบบสื่อโฟนิกสโ์ดยใช้อินโฟ
กราฟฟิกเพื่อการออกเสียงภาษาองักฤษท่ี
ถูกต้อง กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียน
โครงงานอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นสูก่าร
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ 4 การ
ถอดบทเรียนภมูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมที่ 5 การ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยใช้
กิจกรรมเกมการศึกษา 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 

สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการ
สอนเพื่อแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง 

เป็นโรงเร ียนขนาดเล็กและ
ขาดแคลนครูผู้สอน 

1 การขออนุมัตโิครงการดำเนินงาน
โครงการ  2 การวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ 3 การประสานงานติดตอ่
สถานท่ี และกลุ่มเป้าหมาย 4 การ
ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผลิตสื่อวีดี
ทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มสาระ
ตามหลักสูตรของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 การสรุปกจิกรรม 
จัดทำรูปเล่มรายงาน และเผยแพรข่้อมูล
ผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลน ์
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 

มวีีดีทัศน์สื่อสนับสนุน
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 5 
วิชาๆละ 2 ตอน 

โครงการพัฒนา 

พัฒนาระบบข้อมูล
ตำบลในจังหวัด 

โรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

น ักศ ึกษาคร ู  และคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษายังขาด
ทักษะและความรู้ที ่รอบด้าน
ในการจัดการเรียนการสอน 

1 การขออนุมัตโิครงการดำเนินงาน
โครงการ  2 การวางแผนการดำเนินงาน
โครงการ 3 การประสานงานติดตอ่
สถานท่ี และกลุ่มเป้าหมาย 4 การ

 โครงการอบรม/
บริการวิชาการ 



 

 

~ ๘ ~ 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ* 
 

ดำเนินงานกิจกรรมโครงการ ผลิตสื่อวีดี
ทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรยีนการสอน
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กของกลุ่มสาระ
ตามหลักสูตรของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 การสรุปกจิกรรม 
จัดทำรูปเล่มรายงาน และเผยแพรข่้อมูล
ผ่านช่องทางเครือข่ายออนไลน ์
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 

*ประเภทโครงการ ให้ระบุว่าเป็น “โครงการพัฒนา” หรือ “โครงการวิจัย” หรือ “โครงการอบรม/บรกิารวิชาการ” หรือ “กิจกรรมสมัพันธ์” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๙ ~ 
 

ตารางที่ ๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
      
      
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
      
      
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
      
      
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
      
      
      
 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๐ ~ 
 

ตารางที่ ๕ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ /  
จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที ่ วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
      
      
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
      
      
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
      
      
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๑ ~ 
 

ตารางที่ ๖ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผลิตครู  
ยกระดับการ
ผลิตครู การ
พัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
และอ่างทอง 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 22 ระบุให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 
กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพและมาตรา23 การจัดการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา 
การศึกษาเป็นความจำเป็นสำหรับทุกคน และทุกคนต้องมีส่วนร่วมผลักดัน
ส่งเสริมสนับสนุนใหผ้ลผลติทางการศึกษามีคณุภาพ ในสถานการณ์ทีโ่ลก
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบการจัดการศึกษาไทยไมส่ามารถปรับตัวได้
ทันจึงต้องเร่งรัดปฏริูปการศึกษา ซึ่งคณะครุศาสตรเ์ป็นหน่วยผลิต และพัฒนา
ครูจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาใหส้อดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

พัฒนานักศึกษาครู จัดกิจกรรมพฒันาให้
ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรม
บริการวิชาการ จดัสมัมนาเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้มา
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอน การส่งเสริม
และพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่เพ่ือยกระดับ
การจัดการศึกษา 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 
2563 
 

1.พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในเทคนิค วิธีการ 
รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
การจัดการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
2.เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะครูของครู
ด้านการวิจัย ด้านการ
บริการวิชาการและ
เทคนิคการจดัการ
เรียนการสอน  
3.นักศึกษาครมูี
คุณลักษณะของครูใน
ยุค Education 4.0  
4.โรงเรียนทีไ่ด้รับการ
พัฒนามีศักยภาพใน
การบริหารจัดการ
สำหรับครูมืออาชีพ  
 
 
 
 
 



 

 

~ ๑๒ ~ 
 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ 
/ กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
บูรณาการ
เรียนการ
สอนกับการ
บริการ
วิชาการ 
งานวิจัยของ
คณะครุ
ศาสตร ์

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบนัอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลัก คือ การผลิตและพัฒนาบณัฑติให้มี
คุณภาพ มีการผลักดัน ส่งเสริม และสนบัสนุนให้เกดิผลที่เป็นรูปธรรมในการ
พัฒนาไปสู่เปา้หมายในการยกระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เกิดการพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนการสอนทีม่ีประสิทธิภาพและให้ความสำคญักับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นโครงการทีมุ่่งเน้นนำนวัตกรรมทาง
การศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร 
และเทคโนโลยีจากสถาบันไปช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เปดิ
สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้น ภายใต้แผนงานโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (งบแผ่นดิน) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคณุภาพการศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม ได้แก่โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกับการบริการ 
งานวิจัย  ดังนั้น คณะครศุาสตร์ จงึได้ดำเนินการจดักิจกรรมโครงบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย  

1 ปรับปรุงหลักสตูรและจดัการเรยีนการสอน
ให้บูรณาการกับการบริการวิชาการ งานวิจัย  
2 จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 3 บูรณา
การงานวิจัย งานบริการวิชาการกบัการเรยีน
การสอน  4 ข้ันตอนการดำเนินงานกิจกรรม
โครงการ  4.1 ข้ันเตรียมการ : วางแผนการ
ดำเนินงาน (Plan) (1) ขออนุมัติดำเนินการ
ตามโครงการ (2) ประชุมผูเ้กี่ยวขอ้ง  (3) 
วางแผนกิจกรรมในโครงการ 4.2 ข้ัน
ดำเนินการ : ลงมือปฏิบัติ (Do)  กจิกรรมที่ 1 
การส่งเสริมกีฬากับเยาวชนในชุมชนเกาะเมือง
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 2 
การออกแบบสื่อโฟนิกสโ์ดยใช้อินโฟกราฟฟิก
เพื่อการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 
กิจกรรมที่ 3 การถอดบทเรียนโครงงานอาชีพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรยีนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการ
คำนวณโดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน
2563 
 
 
 
 

 



 

 

~ ๑๓ ~ 
 

ตารางที่ ๗ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผลิตครู 
     
     
พัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 
     
     

 

ตารางที่ ๘ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนนุจากแหล่งอืน่ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

การผลิตครู   
     
     

การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.)  
     
     

 

ตารางที่ ๙ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

   (1)   
   (2)   

 



 

 

~ ๑๔ ~ 
 

ตารางที่ ๑๐ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     
     
     

 

ตารางที่ ๑๑ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ที่ใช้งบประมาณสนับสนนุจากแหล่งอื่น ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     
     
     

 

ตารางที่ ๑๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ตัวชี้วัด (ตอบ KPI ยุทธศาสตร์
ราชภัฏ) ตามยุทธศาสตร์ 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     
     
     

 

 

 



 

 

~ ๑๕ ~ 
 

ตารางที่ ๑๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     
     
     

 

ตารางที่ ๑๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอืน่ๆ ประจำปี ๒๕๖๓ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ทำไมต้องทำโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาดำเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๖ ~ 
 

ตารางที่ ๑๕ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1) ศักยภาพในการดำเนินงานด้านวิชาการ 
2) มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัตภิารกจิที่มีประสิทธิภาพ 
3) มีทรัพยากรสนับสนุนอยา่งเพียงพอ 
 

1) ภาระงานด้านอื่นของบุคลากรทำให้ใช้เวลากับการดำเนินงานการพฒันาท้องถิ่นได้ไม่
เต็มที ่
2) กฎระเบียบภายในยังขาดความคลอ่งตัว 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1) นโยบายระดับประเทศสนับสนุนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
2) ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ 
3) มีเครือข่ายในพื้นที่ช่วยประสานการทำงานอย่างเข้มแข็ง 

1) ช่วงเวลาในการดำเนินการไม่สอดคล้องกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยังขาดความชัดเจน 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 1)  บูรณาการการจัดการเรียนการสอนระหว่าง 4 คณะกับเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงานในพื้นที่ 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 

1)  สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1)  พัฒนาสือ่และนวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๗ ~ 
 

ตารางที่ ๑๖ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1) บุคลากรมีความเช่ียวชาญจากประสบการณ์การผลติและพัฒนาครมูาอย่างยาวนาน 
2) มีทรัพยากรรองรับอย่างเพียงพอ 
3) มีโรงเรียนสาธติทุกระดับ รวมถึงศนูย์การศึกษาพิเศษที่มีคณุภาพ 

1) สัดส่วนจำนวนบุคลากรที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมยังมีจำนวนน้อย  
2) ภาระงานสอนและงานด้านอ่ืนของบุคลากรสายวิชาการมีมากเกินไป  
3) ขาดการบูรณาการกับคณะอื่น ๆ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1) การส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลในการผลิตและพัฒนาครู  
2) มีเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงานในพ้ืนท่ีที่เข้มแข็ง 
 

1) จำนวนอัตราการสอบบรรจุครูมีแนวโน้มลดลง  
2) เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  
3) มีสถาบันการศึกษาท่ีผลิตและพัฒนาครูเป็นจำนวนมาก  
4) กฎระเบียบข้อกฎหมายในพ้ืนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านภาพ 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

1)  สืบสานโครงการตามพระราชดำรแิละนำศาสตร์พระราชาสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยืน   
2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม  

1)  ทบทวนกฎระเบียบภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใหก้ารดำเนินงานเกิดความคล่องตัว 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
1)  พัฒนาระบบและกลไกการขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 1)  กำหนดและมอบหมายภาระงานเพือ่การพัฒนาทอ้งถิ่นให้ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๘ ~ 
 

ตารางที่ ๑๗ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1) มีทรัพยากรที่มศีักยภาพ  
2) บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนา 

1) มีหลายหลักสูตรที่ต้องพัฒนาเพื่อให้เป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
2) การพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับผู้เรียนนอกจากความรู้เชิงวิชาการยังไม่เพียงพอ  
3) ผลงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยรวมยังมีสัดส่วนที่น้อย  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนในระดับที่ 2 ของประเทศ กำหนดทิศทางการพัฒนาที่

ชัดเจน  
2) หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้มีการทำความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษา

มากขึ้น  
3) มีแหล่งงบประมาณที่หลากหลายในการยื่นขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนส่ง 

1) กฎระเบียบข้อกฎหมายเชิงพื้นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางกายภาพ  
2) จำนวนผู้เรียนลดลงทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ตามต้องการ มีสถาบันการศึกษาเป็น

จำนวนมาก  
3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนายังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพันธกิจ 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 

1)  พัฒนานกัศึกษาให้มีทักษะวิชาการและวิชาชพีสอดคลองกับทักษะในศตวรรษที่ 
2)  การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรใหม้ีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพือ่การพัฒนาประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ  

1)  พัฒนาความร่วมมอืกับเครือข่ายสถานประกอบการณ์และองค์กรวิชาชีพเพือ่จัดการเรียนรู้  
 

 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 

1)  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพฒันาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่สอดคล้องกับแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ  

 

1)  การพัฒนางานวจิัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพฒันาเชิงพื้นที่   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

~ ๑๙ ~ 
 

ตารางที่ ๑๘ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1) การเป็นนิติบุคคลมีความยดืหยุ่นเอื้อต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
2) มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ  
3) มีระบบการบริการจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้  
4) มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
 

1) บุคคลากรสายสนับสนุนยังขาดการพัฒนาทักษะและความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
รองรับการพัฒนา  

2) การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานยังขาดประสิทธิภาพ  
3) ระบบสารสนเทศหลักมีอายุการใช้งานมากขาดประสิทธิภาพ ต้องได้รับการปรับปรุง 

พัฒนาและจัดหาทดแทน  
4) ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อย 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1) มีเครือข่ายความร่วมมือท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเข้มแข็ง  
2) มีช่องทางการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรบัการสนับสนุนงบประมาณที่หลากหลายมากข้ึน 
 

1) กฎระเบียบและข้อกฎหมายเชิงพื้นพี่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการภาพอย่างมาก  
โดยเฉพาะการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสภาพแวดล้อม  

2) กรอบวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรน้อย  
3) กฎระเบียบในการจดัซื้อจัดจา้งทำให้การดำเนินการลา่ช้ามากขึ้น  
4) กรอบเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีความยืดหยุ่นส่งผลต่อประสทิธิภาพการ

ดำเนินงานกับพันธกิจ 
TOW’S MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WO) 
1)  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา 
2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้

เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอยา่งชาญฉลาด (Smart University)  
3) พัฒนามหาวิทยาลัยสูก่ารเป็นมหาวทิยาลัยสีเขยีว 

1)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตรงตามสายงานโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT) 
1)  กำหนดแนวทาง มาตรการการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเร่ืองกรอบระยะเวลาการซ้ือจ้างเบิกจา่ย

งบประมาณ  
1)  กำหนดนโยบายการจัดสรรและบรหิารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณอยา่ง

คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสูดในการบริหารมหาวิทยาลยั 
 

 

 



 

 

~ ๒๐ ~ 
 

ตารางที่ ๑๙ : สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ 

Key Indicator ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ การเปลี่ยนแปลง 

เชิงปริมาณ    
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 1 2  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 4 3  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 3  
จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 7 6  
จำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเขา้ดำเนินโครงการ    
จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา    
จำนวนภาคีเครือข่าย    
จำนวนวิสาหกจิชมุชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ที่ประสบความสำเร็จจากการ
สนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 

   

จำนวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมขึ้น 

   

ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน 
ภายในเวลา 1 ปี 

   

ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา    
จำนวนหลกัสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลกัสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

   

จำนวนผลงานของนกัศึกษา/อาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

   

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ 

   

จำนวนฐานขอ้มูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    
อัตราส่วนจำนวนผลงานวจิัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงาน
ดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

   

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน    
จำนวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย    

 



 

 

~ ๒๑ ~ 
 

ตารางที่ ๒๐ : กระบวนการทำงานของมหาวิทยาลัยที่ทำให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ บรรลุผล 

กระบวนการทำงาน ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ การเปลี่ยนแปลง 

กระบวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 1 2  
กระบวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 4 3  
กระบวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2 3  
กระบวนการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 7 6  
กระบวนการสร้างคุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบาย 1 1  

 

ตารางที่ ๒๑: สรุปผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๓ 

โครงการ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ 
   

   

   

   

   

 

ตารางที่ ๒๒: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะเร่งด่วน) 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
 

วิธีการ/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

      
      
      

 

 

 



 

 

~ ๒๒ ~ 
 

ตารางที่ ๒๓: โครงการ/กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ (ระยะฟื้นฟ)ู 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
 

วิธีการ/ระยะเวลาดำเนินการ 
 

ผลผลิตของโครงการ 
(OUTPUT) 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

      
      
      

 

ตารางที่ ๒๔: สรุปภาพรวมประเด็นและจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการช่วยเหลือท้องถิ่น ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙  

จำนวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่

ทำงานยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๒ 

(ก) 

จาก (ก)  
จำนวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

จำนวนหมู่บ้านที่
มหาวิทยาลัยได้ลงพื้นที่

ทำงานยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖๓ 

(ข) 

จาก (ข)  
จำนวนหมู่บ้านที่

มหาวิทยาลัยได้ลงไป
ดูแลช่วยเหลือช่วง 

COVID-๑๙ 
 

ประเด็นการดูแลช่วยเหลือช่วง COVID-๑๙ 
 

     
 

ตารางที่ ๒๕: โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏช่วยเหลือนักศกึษา ในช่วงการแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาด COVID-๑๙ 

ชื่อโครงการ ปัญหา วิธีการ/ระยะเวลาดำเนินการ ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ ์
(OUTCOME) 

     
     
     
     

 

 

 


