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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นตามหลักการและกฎหมาย                      
ที่เก่ียวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 5 ส่วนที่ 1 มาตรา 75 และ 76 
ตามแนวทางการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐในหมวด 3 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 มาตรา 9, 13, 14 และ 16 ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 34 และ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 และ
ข้อ 9 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผล และ
เป็นต้นแบบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานในบัณฑิต
วิทยาลัย ได้น าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 

 
1.1  ประวัติควำมเป็นมำ 

 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่จัดตั้งขึ้นจากโครงการ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (สถาบันราชภัฏในขณะนั้น) ได้ก าหนดแผนงานและ
ด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา
มหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีข้อมูลและกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 

  ปีการศึกษา 2538 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินโครงการเตรียมการจัดตั้งบัณฑิตศึกษา โดย
แต่งตั้ง ผศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง รักษาการในต าแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  ปีการศึกษา 2539 ถึง 2540 ด าเนินการยกร่างและขออนุมัติหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
  ปีการศึกษา 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) วิชาชีพครูภาคปกติ และภาค

พิเศษ และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย)์ 
  ปีการศึกษา 2543 เปิดใช้อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (อาคาร30) และเป็นอาคารเรียนหลักของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ปีการศึกษา 2544 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาหลักสูตรและการสอนและ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์ – 
อาทิตย)์ 

  ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป ภาคพิเศษ 
(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และเรียนวันจันทร์-พุธ-ศุกร์) 

  ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาตามโครงการพัฒนา
ผู้บริหารประจ าการให้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

  ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการจัดการเรียนรู้ และเปลี่ยน
สถานะเป็น “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย              
ราชภัฏ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

  ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน และเปลี่ยนแปลงฐานะของ
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยง านภายในท าหน้าที่เป็นหน่วย
ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2554 เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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  ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการใหม่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ
และมีหน่วยงานภายใน ประกอบด้วยส านักงานผู้อ านวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริการ
วิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 

  ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีรอยุธยาได้ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน
และแบ่งหน่วยงานภายใน ได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีรอยุธยาได้ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วย การบริหารและ
การด าเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ให้ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาโอนไปเป็นบัณฑิตวิทยาลัย
ตามข้อบังคับ 
 

 ที่ตั้ง/อาณาเขต  

 บัณฑิตวิทยาลัย  ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

1.2 โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในบัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

งานบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานท่ัวไป งานนโยบายและแผน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในบัณฑิตวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้บริหารและบุคลากร  ของบัณฑิตวิทยาลัย 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
2 อาจารย์  ดร.ปัณณธร  หอมบุญมา ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
3 นางทิวาพร  ส่งแสง รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน

บัณฑิตวิทยาลัย 
4 นางสาวสุดาทิพย์  ศุภผล นักวิชาการศึกษา 
5 นางสาวนุชจรี  สัญญะสาร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
6 ว่าที่ร้อนตรีสามารถ  ล าใยหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

1.4 ปรัชญำ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งก ากับมาตรฐานการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรม น า

ความรู้การพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

งานบริหารวิชาการ งานบริหารงานทั่วไป งานนโยบายและแผน 
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1.5 วิสัยทัศน์ 
 ก ากับหลักสูตรให้มีมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยฐานการวิจัย
ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

1.6 ค่ำนิยม/วัฒนธรรมองค์กร 
 สรรค์สร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ ยึดมั่นอุดมการณ์ บริการเป็นเลิศ 
 

1.7 เอกลักษณ์  
 บัณฑิตศึกษา มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อม ถ่อมตน อาสา เสียสละ 

 
 

1.8 อัตลักษณ์ 
ความรู้ดี  มีทักษะวิจัย ใฝ่คุณธรรม น าท้องถิ่น  
 

     
1.9 พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 2. ก ากับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
บัณฑิตศึกษา 
 3. ก ากับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
 

1.10 นโยบำยบัณฑิตวิทยำลัย 
 1. ด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
  1.1 พัฒนาหลักสูตรทุกระดับให้มีคุณภาพ 
  1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตรงตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 
 2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 2.1 บริการให้มีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ 
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1.11 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลง 
 1. กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของบัณฑิตวิทยำลัย (SWOT Analysis) 

   1.1 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
  จุดแข็ง (Strengths : S) 

1) มีการวางระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ดี 
2) มีความร่วมมือระหว่างคณะในมหาวิทยาลัย 
3) บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิของ สป.อว. 
4) บุคลากรสายสนับสนุนมีคุณวุฒิตรงตามสายงาน 
5) มีสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมส าหรับการใช้งาน 
6) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

  จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1) บางสาขาวิชาความต้องการการศึกษาลดลง  
2)  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีน้อย  
 

   1.2 ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (โอกำสและภัยคุกคำม) 

    โอกำส (Opportunities : O) 

1)  ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) รัฐบาลต้องการปฏิรูปและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
ยกระดับความสามารถของประชาชนและประเทศ โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านกลไก  ประชารัฐ 

2)  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี วางกรอบแนวทางการพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 

3)  นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้อง มีการ
ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยค านึงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของตนเอง ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 

4)  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในหลายด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนา
เมืองและชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะโครงการบูรณาการ 

5)  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งเกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่หลายแห่ง 
 ภัยคุกคำม (Threats : T) 

1) ระดับบัณฑิตศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการเปิดสอนในหลักสูตร
เดียวกันจ านวนมาก  

2) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โควดิ – 19 ท าให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผล
ต่อการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  
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TOWS Matrix 
 
 

ปัจจัยภำยนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภำยใน 

โอกำส (Opportunities : O) 
1)  ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 

รัฐบาลต้องการปฏิรูปและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ยกระดบั
ความสามารถของประชาชนและประเทศ โดยใช้นวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อน ผ่านกลไก  ประชารัฐ 

2)  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีวางกรอบแนวทางการ
พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนโดยมแีผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 พ.ศ. 2560 - 2564 เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัต ิ

3)  นโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้มหาวทิยาลัยต้อง มกีาร
ปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) โดยค านงึถึงศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญของตนเอง ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ 

๔)  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลยัใน
หลายด้าน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะด้านท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การส่งเสริมการท่องเท่ียว การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน ท าให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะ
โครงการบูรณาการ 

๕)  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม แหล่งเกษตรกรรมและแหล่งอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่หลายแห่ง 

ภัยคุกคำม (Threats : T) 
 

1) ระดับบัณฑิตศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่
ใกล้เคียงมีการเปิดสอนในหลักสูตร
เดียวกันจ านวนมาก  

2) สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โควิด – 
19 ท าให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผล
ต่อการศึกษาตอ่ระดับบัณฑิตศึกษา  
 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1) มีการวางระบบการบริหารจัดการของ

หน่วยงานทีด่ ี
2) มีความรว่มมอืระหว่างคณะใน

มหาวิทยาลัย 
3) บุคลากรสายวิชาการมีคุณวุฒิตรงตาม

มาตรฐานคุณวุฒิของ สป.อว. 
4) บุคลากรสายสนับสนุนมีคณุวุฒิตรงตาม

สายงาน 
5) มีสถานที่และอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์

พร้อมส าหรับการใช้งาน 
6) บัณฑิตที่ส าเรจ็การศกึษามีคุณภาพและ

เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

SO : 
1. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความตอ้งการของ 
ชุมชนและท้องถิน่และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
๒. พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้มให้ 
สอดคล้องกับความเป็นสากล  
 

ST : 
1. ส่งเสรมิและพฒันาคณาจารย์ให้มีผลงาน

ทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558  

๒. จ้างอาจารย์ทีเ่กษียณที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

๓. การสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าระดับ 
บัณฑิตศึกษาในการประชาสัมพันธ์หลักสตูร  

จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
1) บางสาขาวิชาความต้องการการศึกษา

ลดลง  
๒)  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีนอ้ย  

 

WO : 
1. พัฒนาการจัดการศกึษา ปรับปรุงหลกัสตูรและเพิ่มหลกัสูตรให้มี

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
2. พัฒนาคณาจารย์ให้มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
 

WT : 
  ๑. พัฒนาการจัดการศกึษาและปรับปรุง 
หลักสูตรให้มมีาตรฐานทั้งในท้องถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติ  
๒. เปิดรับนกัศึกษาตา่งชาติเข้ามาศกึษาใน
สาขาที่สอดคล้องกับความต้องการ  
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บทท่ี 2 

กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2565 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ภายใต้ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย  ตลอดจน
นโยบายการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
 2.1 ข้อกฎหมำย 
  2.1.1พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 การบริหาราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

   (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ

ล่วงหน้า 

  (2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์

ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

  (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการส่วนที่ราชการก าหนดขึ้น  ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

  (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ

เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญที่

เกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง

ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นชอบ 

 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคองแล้ว ให้ส านัก

งบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ

ราชการดังกล่าว 

  ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบ

จากรัฐมนตรี มิให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
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 2.2 บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 

  2.2.1 นโยบาลรัฐบาล  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ด้านที่ 8  ด้านการศึกษาการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ

พัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

  รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่  21  เพ่ือให้คนไทย 
ในอนาคตเป็นพลั งขับ เคลื่ อนการ พัฒนาประเทศให้ก้ าวไปข้ างหน้าอย่ างมีแบบแผนได้อย่ า งมี 
ประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการพัฒนา 
ระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมแก่ประชาชนในกลุ่มต่าง ๆ โดยมีนโยบาย 
การพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
  พัฒนำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
  ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่าน

ประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียน ๒๑การสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การผลิตและ

พัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้างความรู้  สร้าง

วินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความ

คิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

  จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียนทั้งในส่วน

ฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต และ

เป็นผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ รวมถึงมีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

และภาษาที่สามท่ีสามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้ มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะ

ชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

  วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 

  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจกยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพ้ืนที่ที่สามารถช่วย
แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการ
พัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส าหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง  เพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศใน
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อนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนดวาระการวิจัย
แห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ  ภาคการศึกษา ชุมชน และ
ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
  สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการ
สอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการ
ท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย  สู่การเพ่ิม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะทุกช่วงวัย 
  มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา
ในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง  
พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย  เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยาน
การเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่
เข้าสู่สังคมสูงวัย 
  ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่ถูกต้องของคนใน
ชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้า
ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวใน
ทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการ
มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
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  2.2.2  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบ
และแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย  
ที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ซึ่งจะต้อง
น าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
 เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ             
จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 
          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การน ากราบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12                 
ซึ่งกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560-2565  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 
ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
2.3  วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
     “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความม่ันคงให้กับ
ประเทศ” 
  
2.4 พันธกิจมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 พันธกิจตำมกฎหมำย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้  
มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน 
ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
มาตรา 8  ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ดังต่อไปนี้  

 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิปัญญาสากล 

 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ 

 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนกัการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึก
ประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
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 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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บทท่ี  3 

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

บัณฑิตวิทยำลัย 

 

3.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

     ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี               
พ.ศ. 2546  มาตรา 9 และมาตรา  16  ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณ  เพ่ือให้การด าเงินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย  และการ
บริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีขึ้น
โดยใช้บริบทจากแผนยุทธศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบายการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย  
เป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
 
3.2 วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางเป้าหมายในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 
3.3  แผนปฏิบัติรำชกำรบัณฑิตวิทยำลัย   
 

3.3.1  โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรและระบบบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย 
1. หน่วยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 

2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ 6509000001 

ความสอดคล้องของโครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง 

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



14 
 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากร

ให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 

เป้าหมายที่ : 4.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม (Smart and Green University) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65H01 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (95 คะแนน) 

    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  

ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน    

3. หลักการและเหตุผล 

 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                

จึงจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรองรับการด าเนินงานในหน่วยงาน เพ่ือให้บริการการด าเนินการ

จัดการเรียนการสอน ในระดับบัณฑิตศึกษา 

4. วัตถุประสงค์ 

 การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการและการด าเนินงานเกี่ยวกับหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
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6. วิธีการด าเนินงาน เงินประจ าต าแหน่งคณบดี 

    เงินประจ าต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี 

    เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

    กองทุนสวัสดิการ 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    

8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 914,400.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่ำเป้ำหมำย

(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จ านวนค่าตอบแทนที่ได้รับแต่ละเดือน คน 5 

เชิงคุณภาพ    

   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ร้อยละ 80 

เชิงค่าใช้จ่าย   

   1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส ร้อยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ / 

กิจกรรม เสร็จสิ้น) 

           ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนทุก ๆ เดือน 

     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 

           ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนตามเป้าหมาย และสามารถเพ่ิมศักยภาพในการท างานได้ดี

ขึ้น 
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     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก

ผลกระทบ) 

           ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทนตามเป้าหมาย 

 

3.3.2  โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2564 

1. หน่วยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 

2. ชื่อโครงการ โครงการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564    

     รหัสโครงการ 6509000002 

ความสอดคล้องของโครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  

แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

เป้าหมายที่ : 3.3 มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้

สู่การพฒันางานวิจัยและนวัตกรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  65303 โครงการพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏ 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 

    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
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    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  

ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

3. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันทั่วโลกต่างอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมซึ่งการ

เปลี่ยนแปลง เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการบริหารและพัฒนาประเทศด้วยเช่นกัน อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้การ

บริหารจัดการและพัฒนาประเทศเกิดความไม่แน่นอน และไม่ชัดเจน ขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถเข้าสู่

กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วได้ช้าลง ดังนั้น การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาการให้เท่าเทียมนานาประเทศ การ

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในการนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นโดยมีความประสงค์ให้

คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในแวดวงวิชาการและวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาค

ประชาสังคม ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้

ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวิจัยในสาขาต่าง ๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เป็น

เจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้ ตามกลุ่มสาขา 6 กลุ่ม ดังนี้ 1. การศึกษา 2. คณะมนุษยศาสตร์และ

เทคโนโลยี   3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4 . คณะวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 5. 

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6. ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์

จากสถาบันทางการศึกษาต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษาร่วมจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สมาคมวิชาการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามีเป้าประสงค์ที่จะด าเนินการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 

บัญญัติให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง

การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา                                                                            

4. วัตถุประสงค์ 

 1. สนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษาให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของงานวิจัย ในการผลิตและ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 



18 
 

 

2. เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการ

ของอาจารย์นักวิจัย นักศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมจากในประเทศ  

3. สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ 

4. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ 

5. ผลงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาท้องถิ่น 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

6. วิธีการด าเนินงาน 1. วางแผนด าเนินการ 

    2. เตรียมการประชุม 

    3. บรรยายพิเศษ 

    4. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

    5. การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปรเตอร์ 

    6. การจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    

8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 20,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม คน 150 

เชิงคุณภาพ    

   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

   2. ร้อยละความส าเร็จของการจัดประชุม ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
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   1. ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่

ก าหนด 

ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย   

   1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส ร้อยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ / 

กิจกรรม เสร็จสิ้น) 

           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถน าเสนอผลงานวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการส าเร็จการศึกษาได้ 

     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 

           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถน าผลงานวิชาการไปน าเสนอในเวทีต่อ ๆ ไปได้ดี 

     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก

ผลกระทบ) 

           นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับประสบการณ์และสามารถน าผลงานวิชาการไปน าเสนอในเวทีต่อ ๆ 

ไปได้ดี 

 

3.3.3  โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์และบุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัย 

1. หน่วยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย    
     รหัสโครงการ 6509000003 
ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
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แนวทางการพัฒนาที่ : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI 
GreenMetric 

เป้าหมายที่ : 4.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Smart and Green University) 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 
GreenMetric) (6,150 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน   
3. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการและอ านวยการส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคลากรของหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการให้บริการที่ดีต่อผู้
มาติดต่อรับบริการและผู้ใช้บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. อาจารย์และบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองเพ่ิมขึ้น เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

2. อาจารย์และบุคลากรน าความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเอง  
3. อาจารย์และบุคลากรสามารถให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อรับบริการและผู้ใช้บัณฑิตระดับ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 อาจารย์ และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 

6. วิธีการด าเนินงาน 1. ประชุม 

    2. ฝึกอบรม 

    3. ศึกษาดูงาน 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    

8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 120,000.00 บาท 

แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 



21 
 

 

10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา คน 30 
เชิงคุณภาพ    
   1. จ านวนอาจารย์และบุคลากรที่เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ/ช านาญการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละของโครงการด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 80 

เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส ร้อยละ 100 
 

11. การประเมินผล (evaluation)  

     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ / 

กิจกรรม เสร็จสิ้น) 

           อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพ่ิมมากข้ึน 

     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 

           จ านวนอาจารย์และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ และต าแหน่งช านาญการ 

     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก

ผลกระทบ) 

           อาจารย์และบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ และต าแหน่งช านาญการ 
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3.3.4 โครงกำรยกระดับศักยภำพผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษำ 

1. หน่วยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับศักยภาพผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา    
     รหัสโครงการ 6509000004 
ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 1 ด้านความมั่นคง 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.4 การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 
เป้าหมายที่ : 3.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65301 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 301 อันดับ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  
ประเภทโครงการ 

 [ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดสอนและรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท และหลักสูตรระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การวิจัย  และนวัตกรรม  โดยด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบบรรยาย ปฏิบัติการ การน าเสนอวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้า
อิสระ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเพ่ือเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ การ
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สอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ การสอบวัดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเสริมการจัดการเรียนการสอน  และกิจกรรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และการ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่บัณฑิตพึงมีเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตรงตามมาตรฐานทางวิชาการ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพการศึกษาที่เพ่ิมข้ึน  

2. สนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารจากคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม  

4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรต่าง 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
6. วิธีการด าเนินงาน 1. งานบริหารจัดการเรียนการสอน 

    2. งานจัดการเรียนการสอน 
    3. กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง 
    4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
    5. กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
    6. กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย 
    7. กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงานบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
    8. กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและประเพณี 
    9. กิจกรรมอบรมความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
    10. กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 5,879,000.00 บาท แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรม 8 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 

เชิงเวลา   
   1. ร้อยละโครงการด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตมาส ร้อยละ 80 
 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ / 
กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการเพ่ือพัฒนาสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
           บทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 
     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ยกระดับบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ 
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3.3.5  โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย 
1. หน่วยงานหลัก บัณฑิตวิทยาลัย หน่วยงานรอง บัณฑิตวิทยาลัย 
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย    
     รหัสโครงการ 6509000005 
ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ : กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
เป้าหมายที่ : 3.1 ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
    ผลผลิต/โครงการ :  P202 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรณ์มนุษย์ 
    ตัวชี้วัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพ้ืนที่ (Top 10), OKRs 302 ผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน) 
    ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ :  
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน   
3. หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่
ด าเนินการประสานงาน  และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  โดยบัณฑิตวิยาลัยมีการด าเนินการบริหาร
จัดการส านักงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การ
วิจัย  และนวัตกรรม  เพ่ือให้การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพบรรลุ
เป้าหมาย จึงมีกระบวนงานการบริหารจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  การจัดการศึกษาภาค
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ปกติ  การจัดการศึกษาภาคพิเศษ การซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ตลอดจัดหาวัสดุ และอุปกรณ์
มาใช้ในงานส านักงาน 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. การบริการของส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
3. งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริหารงบประมาณในโครงการต่าง ๆ 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย/อาจารย์/นักศึกษา/ผู้มารับบริการ 
6. วิธีการด าเนินงาน ด าเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (เสาร์ - อาทิตย)์ 

    จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 
    เจ้าหน้าที่ด าเนินการ (เสาร์ - อาทิตย)์ 
    ค่าใช้จ่ายไปราชการ 
    จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
    ซ่อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
    ค่าสาธารณูปโภค 

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565    
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 2,404,200.00 บาท แหล่งงบประมาณ 4, งบ บัณฑิต 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย

(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จ านวนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารหน่วยงานตามแผนงาน กิจกรรม 7 
เชิงคุณภาพ    
   1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ร้อยละโครงการด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามไตรมาส ร้อยละ 80 
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11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           วัสดุและอุปกรณ์มาใช้บริการในส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เพียงพอกับปริมาณและ
ความจ าเป็นในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact)  
           สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริหารงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลาที่มีการด าเนินการ  
     ผลลัพธ์ (Outcome)  
           สามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การบริหารงบประมาณในโครงการต่าง ๆ



28 
 

 

3.4 ประมำณกำรวงเงินงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 ประมำณกำรวงเงินงบประมำณทั้งหมด  9,337,600  บำท 

ชื่อกิจกรรมย่อย จ านวนเงิน แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 
1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรและระบบบริหำร
บัณฑิตวิทยำลัย 

914,400 
 

228,600 
 

228,600 
 

228,600 
 

228,600 
 

    1.1 คาตอบแทนเงินประจ าต าแหนงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 240,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

    1.2 คาตอบแทนเงินประจ าต าแหนงผูชวยคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

134,400 33,600 33,600 33,600 33,600 

    1.3 คาตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 468,000 117,000 117,000 117,000 117,000 
    1.4 กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 72,000 18,000 18,000 18,000 18,000 
2.โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรระดับ
บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2564 

20,000 20,000 0 0 0 

   2.1วัสดุส าหรับจัดกิจกรรม 20,000 20,000 0 0 0 
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ชื่อกิจกรรมย่อย จ านวนเงิน แผนการปฏบิัติงาน 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 
3.โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรยและบุคลำกรบัณฑิต
วิทยำลัย 

120,000 0 60,000 60,000 0 

   3.1 กิจกรรมพัฒนาอาจารยและบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา 60,000 0 30,000 30,000 0 
   3.2 กิจกรรมศึกษาดูงานอาจารยและบุคลกรระดับ
บัณฑิตศึกษา 

60,000 0 30,000 30,000 0 

4.โครงกำรยกระดับศักยภำพผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษำ 5,879,000 1,392,000 1,518,000 1,537,000 1,432,000 
   4.1 งานบริหารจัดการเรียนการสอน 468,000 117,000 117,000 117,000 117,000 
   4.2 งานจัดการเรียนการสอนระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

5,100,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 1,275,000 

   4.3 กิจกรรมสานสัมพันธรุนพี่รนุนอง 10,000 0 10,000 0 0 
   4.4 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น 10,000 0 10,000 0 0 
   4.5 กิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู 25,000 0 0 25000 0 
   4.6 กิจกรรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
และบัณฑิตวิทยาลัย 

70,000 0 0 35,000 35,000 

   4.7 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและการจัดงาน
บริหารสัมพันธ 

35,000 0 0 35,000 0 

   4.8 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 35,000 0 0 30,000 5,000 
   4.9 กิจกรรมอบรมความรูทางวิชาการระดับ 40,000 0 20,000 20,000 0 
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บัณฑิตศึกษา 
   4.10 กิจกรรมศึกษาดูงานระดับหลักสูตรจ านวน 5 หลักสูตร 86,000 0 86,000 0 0 
5.โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรบัณฑิตวิทยำลัย 2,404,200 308,625 313,125 891,225 891,225 
    5.1ด าเนินการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
    5.2 จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย 248,000 62,000 62,000 62,000 62,000 
    5.3 เจาหนาที่ด าเนินการ 220,500 55,125 55,125 55,125 55,125 
    5.4 คาใชจายไปราชการ 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 
    5.5 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 178,000 44,500 44,500 44,500 44,500 
   5.6 ซ่อมอุปกรณและครุภัณฑส านักงาน 150,000 37,500 37,500 37,500 37,500 
   5.7 คาสาธารณูปโภค 1,177,700 2,000 6,500 584,600 584,600 
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บทท่ี  4 

กำรติดตำมและประเมนิผล 
 

4.1 กำรน ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2565  ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ไปสู่การปฏิบัติ  บัณฑิตวิทยาลัยได้

วางระบบและกลไกการด าเนินการ  โดยได้จัดท าเป็นแผนงาน/โครงการตามแนวทางปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุ

รายละเอียดการด าเนินงาน  งบประมาณ  เป้าหมาย  ตัวชีวัดความส าเร็จ  และความเชื่อโยงเป็นกลไกหลัก

ส าหรับการปฏิบัติ  

 

 เมื่อมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  จึงวางระบบที่จะวัดผลความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับต่างๆโดยจ าเป็นต้องมีการ

ติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า  ปัญหา  อุปสรรคและผลกระทบเกิดขึ้น  เพ่ือน าไปสู่

การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป  ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 กำรติดตำมและประเมินผล 

 เมื่อน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  บัณฑิตวิทยาลัย  ไปสู่การปฏิบัติแล้ว  

บัณฑิตวิทยาลัย  มีการก าหนดกรอบระยะเวลาในการก ากับติดตามสาขาวิชา/หลักสูตร  หรือผู้รับผิดชอบ

โครงการ  เพ่ือให้หลักสูตร/สาขาวิชา  หรือผู้รับผิดชอบโครงการ  ด าเนินการได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่

บัณฑิตวิทยาลัย สนง.บัณฑิตวิทยาลัย/สาขาวิชา 

แผนยุทธศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระยะ  5  ปี 

(พ.ศ.  2565 - 

2569) 

แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  

2565 

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณประจ าปี  

2565   

ของ สนง.บัณฑิต

วิทยาลัย/สาขาวิชา 
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มหาวิทยาลัยก าหนด  และประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของผลการด าเนินงาน  

ตลอดจนปัญหา  อุปสรรค  และผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข  พัฒนา  และรายงานผลให้

มหาวิทยาลัยทราบต่อไป   

 

 

4.3 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 4.31กรอบแนวคิดกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 กลไกกำรติดตำม 

  1.จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

   

 4.3.2 กรอบระยะเวลำกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

 

 

 

 กลไกกำรติดตำม 

  1.แบบรายงานการประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  รอบ  6  เดือน /รอบ  9 

เดือน/รอบ  12  เดือน 

 

 

 

 

ไตรมำส  1 

(ต.ค.64-ธ.ค.  64) 

ไตรมำส  2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

 

ไตรมำส  3 

(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

 

ไตรมำส  4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

 

รอบ  6  เดือน 

(เดือนมีนำคม  2565) 

รอบ  9  เดือน 

(เดือนมิถนุำยน 2565) 

รอบ 12  เดือน 

(เดือนกันยำยน 2565) 
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 4.4กำรวัดผลควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

  เกณฑ์ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

   ระดับ  1  ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ  50 -  ร้อยละ 59.99 

   ระดับ  2  ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ  60 -  ร้อยละ 69.99 

   ระดับ  3  ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ  70 -  ร้อยละ 79.99 

   ระดับ  4  ตัวชีว้ัดบรรลุร้อยละ  80 -  ร้อยละ 79.99 

   ระดับ  5  ตัวชีว้ัดบรรลุร้อยละ  90 -  ร้อยละ 100 

   

  สูตรในกำรค ำนวณ 

   ร้อยละความส าเร็จของตัวชีวัด   =  
 ผล     

แผน
 


