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ค าน า 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเปูาหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

ส านักานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เปูาหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 รายละเอียด
กิจกรรมหลัก ส่วนที่ 5 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล  

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังว่าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะเป็นเครื่องมือส าหรับการน า
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเปูาหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถน ามหาวิทยาลัยไปสู่เปูาหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่มีความส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดย
แบ่งเนื้อหาของแผนออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 รายละเอียดกิจกรรมหลัก ส่วนที่ 5 การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 6      
การติดตามและประเมินผล 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางและเปูาหมายการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา 
2) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3)  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 

 
 



ส่วนที่ 2  
กรอบการก าหนดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้ข้อกฎหมาย บริบทเชิง
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติราชการที่ส าคัญ ดังนี้  

2.1  ข้อกฎหมาย 
2.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละ

ขั้นตอน เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
มาตรา ๑๖  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตาม

มาตรา ๑๓ 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติง านให้
บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบป ระมาณ
ส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 

 



2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
2.2.1 นโยบายรัฐบาล  

  นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชี วิต 
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
              รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุ ณธรรม
ควบคู่กัน ดังนี้  

1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา  

และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมใน การ

ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
4) พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้าง

งานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน 
ความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี  

5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน  
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7) ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
8) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล 

เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
10) ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  

 
 
 
 



2.2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพ่ือให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  
1) ความม่ันคง  
2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยน ากรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ  1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ 4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 
 



2.3 ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา 

คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
วิสัยทัศน์ 

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔ 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 

        มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และ
พัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
        มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้

คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และ

ความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ

ชั้นสูง 
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 



(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน
ท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
อัตลักษณ์ 

มีวินัย ใฝุรู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
ค่านิยม 

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝุรู้ 

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  11 ข้อ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง

ความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
4) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ                                                                                
5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเ รียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
 

 



7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  พัฒนา
สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 
10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

นโยบายบริหารงานของอธิการบดี  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี 12 ข้อ ดังนี้ 

1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้น าสังคมในทิศทางท่ีถูกต้อง 
2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้เป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและสังคม 
4) ส่งเสริมการสืบสาน ท านุบ ารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร 
6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
7) เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 
8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่

พ่ึงพาให้ท้องถิ่น 
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือน้อมน ามาสู่การปฏิบัติ 
10) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
11) สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
12) ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 

 



ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดจ้ัดท ายุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2579) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ขอ งตน ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย     
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.4 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือให้การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายส าคัญของรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

 
 



รวมทั้งเพ่ือให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการก าหนดล าดับความส าคัญของภารกิจหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามพั นธกิจที่หน่วยงาน
รับผิดชอบ จึงก าหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยประกอบด้วยนโยบาย จ านวน 9 ข้อ หลั กการส าคัญ จ านวน      
2 ข้อ และแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
นโยบาย 

1. ใหจ้ัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและข้อก าหนดที่ส าคัญ โดยหน่วยงานต้องด าเนินภารกิจที่มคีวามสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พศ 2560 - 2579)  แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้คุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณ ค านึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อนักศึกษา
และประชาชนโดยตรง 

2. ให้จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ ที่มีการบูรณาการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน (Funtion)  มิติบูรณาการ (Agenda) และมิติพ้ืนที่ (Area)  ภายใต้กรอบการจัดท าแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และ
ภารกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ระหว่างคณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง เพ่ือลดความซ้ าซ้อนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับ ดูแล ติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ให้ทบทวนการด าเนินภารกิจในปีที่ผ่านมา  โดยหน่วยงานต้องน าผลการประเมินแผนงาน/โครงการของปีที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเองของ
หน่วยงานในรอบ 9 เดือน มาพิจารณาเพ่ือทบทวน ชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่มีผลการประเมินหรือมีความส าคัญในระดับต่ า หมดความ
จ าเป็น หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือน างบประมาณดังกล่าวไปด าเนินภารกิจที่มีความส าคัญในระดับสูงมีความจ าเป็นเร่งด่วน มีความ
พร้อม ส่วนภารกิจที่ด าเนินการต่อเนื่องให้มีการพัฒนาต่อยอดการด าเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 4. ให้จัดล าดับความส าคัญ/จ าเป็นเร่งด่วน และความพร้อมการด าเนินงาน โดยหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์มากกว่าแผนงานพ้ืนฐาน 
พร้อมพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วน ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมการด าเนินงานทุกด้าน ก าหนดเปูาหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจ า เป็นและวงเงิน
งบประมาณท่ีมีอยู่  

 
 



5. การด าเนินภารกิจให้หน่วยงานพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณเงินรายได้ และแหล่งเงินอ่ืนของหน่วยงาน รวมทั้ง
ส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินภารกิจของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6. ให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการด าเนินงาน โดยการด าเนินภารกิจ แผนงาน/โครงการต้องยึดหลักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันโดยเงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ 

7. ให้เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องก าหนดแผนการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ (แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ) 
ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยการใช้งบประ มาณตามภารกิจต้องมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า การด าเนินงานค านึงถึงความประหยัด ซึ่งยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ 

8. ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีเปูาหมายหลักใน
การให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (University Engagement for Sustainability) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์
ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ     

9. ให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นบุคลากรสมรรถนะสูงเพ่ิมข้ึน    

หลักการส าคัญ 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้องมีหลักส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้ 

1) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  
      การจัดท างบประมาณต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล ส่วนการใช้จ่ าย

งบประมาณ หน่วยงานต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบที่กี่ยงข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงให้
ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ 

2) หลักการมีส่วนร่วม 
 การด าเนินแผนงาน/โครงการ ต้องมีกระบวนการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญห า เพ่ือให้มีการจัดท า

แผนงาน แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีชัดเจนเป็นไปตามเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 



แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายส าคัญตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาล และนโยบายการจัดท างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการกับงบประมาณที่ ใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยจ าแนกวงเงินงบประมาณและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1) แผนงานยุทธศาสตร์       : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
2) แผนงานพื้นฐาน           : แผนงานตามภารกิจพ้ืนฐาน 
3) แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 กรอบวงเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 

แหล่งเงิน รวมทั้งสิ้น 
งบแผ่นดิน งบบ ารุง

การศึกษา 
งบ กศ.บป. งบบ ารุง

การศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

งบรายได้อื่น 
(2.4 - 2.7) 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

955,000  6,237,718  79475  5,092,150                     -    
12,364343 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

110,811,500  34,356,710  8,683,570  3,583,200                   -    
157,434,980 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 244,665,960  28,295,200  -    -    -    272,961,160 
แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น -    2,578,056 -    -    1,005,500 3,583,556 
แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ -    -    -    -    9,800,500  9,800,500 

รวม 356,432,460 71,467,684 8,763,045 8,675,350 10,806,000 456,144,539 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
3.1 สรุปภาพรวมโครงการหลัก ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 

มิติยุทธศาสตร์/แผนงาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 
มิติแหล่งเงิน 

 งบประมาณแผ่นดิน 

 งบบ ารุงการศึกษา 

 งบ กศ.บป. 

 งบบัณฑิตศึกษา 

 งบบ ารุงการศึกษา (เพ่ิมเติม) 

 งบบัณฑิตศึกษา (เพ่ิมเติม) 

 งบรายได้อ่ืน ๆ 
 
 



 
สรุปภาพรวมโครงการหลัก ตามมิติยุทธศาสตร์และแหล่งเงิน 

 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวน 
โครงการ

หลัก 

แหล่งเงิน รวมทั้งสิ้น 
งบแผ่นดิน งบบ ารุง

การศึกษา 
งบ กศ.บป. งบบ ารุง

การศึกษา 
(เพิ่มเติม) 

งบรายได้อื่น 
(2.4 - 2.7) 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม 

27 955,000  6,237,718  79475  5,092,150  
                   

-    

12,364343 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

36 110,811,500  34,356,710  8,683,570  3,583,200                   -    
157,434,980 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 244,665,960  28,295,200  -    -    -    272,961,160 
แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 2 -    2,578,056 -    -    1,005,500 3,583,556 
แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 3 -    -    -    -    9,800,500  9,800,500 

รวม 70 356,432,460 71,467,684 8,763,045 8,675,350 10,806,000 456,144,539 

 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.1 น าศาสตร์พระราชามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร 

1.1.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์
พระราชา 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

1.1.2 จ านวนกิจกรรมที่เก่ียวกับ
ศาสตร์พระราชาและหลักการทรง
งานของในหลวง 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 

 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 ส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กร 

1) เผยแพร่องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาแก่บุคลากร 
2) จัดกิจกรรม/เข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับศาสตร์พระราชาและหลักการทรง
งานของในหลวง 

กองกลาง 
กองนโยบายและแผน 
กองพัฒนานักศึกษา 
กองบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 



 

16 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น 

ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ร้อยละของรายได้จากการบริการ
วิชาการท่ีเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

1) จัดโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้ในการอบรมและพัฒนาครูและ
บุคลากร 
2) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น 

3.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

 
กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 

3.1 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานและมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
2) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร 

กองกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
4.1 มีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนพันธกิจ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

4.1.1 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 ร้อยละ 96 

4.1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายงบลงทุน 

ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 ร้อยละ 87 

4.1.3 ระดับคะแนนความส าเร็จของ
การบริหารความเสี่ยง 

3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

4.2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 4.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

4.2.2 จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานที่
ได้รับการพัฒนาและน าไปใช้ประโยชน์ 

4 เล่ม 4 เล่ม 4 เล่ม 4 เล่ม 4 เล่ม 

4.3 เป็นองค์กรสมรรถนะสูงและเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4.3.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ 

4.3.2 จ านวนฐานข้อมูลสนับสนุนงาน
ตามพันธกิจของส านักงานฯ 

- - 1 ฐาน 1 ฐาน 1 ฐาน 

4.4 การบริหารงานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

4.4.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้
ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
4.5 สภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านกายภาพและระบบรักษาความ
ปลอดภัยได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

4.5.1 ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย   

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

4.6 การสื่อสารองค์กรมีประสิทธิภาพ 4.6.1  ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของ
บุคลากรภายใน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

4.6.2 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 

 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย 

1) ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับและการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2) พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทุกบริบท 
3) พัฒนาระบบบริหารงบประมาณและการเงิน การวิเคราะห์ต้นทุน การ
วางแผนทางการเงิน และการจัดหารายได้ ให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงพันธกิจ 
4) พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

กองกลาง 
กองนโยบายและแผน 
กองพัฒนานักศึกษา 
กองบริการการศึกษา 

4.2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการ 1) พัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการ 
3) จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 

กองกลาง 
กองนโยบายและแผน 
กองพัฒนานักศึกษา 



กองบริการการศึกษา 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 
4.3 พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

1) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการท างานของส านักงาน
อธิการบดี 

กองกลาง 
กองนโยบายและแผน 
กองพัฒนานักศึกษา 
กองบริการการศึกษา 

4.4 ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 1) สร้างความตระหนักรู้ในการท างานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
2) ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส 

กองนโยบายและแผน 

4.5 พัฒนาสภาพแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านกายภาพและระบบรักษาความปลอดภัย 

1) ปรับปรุงอาคารสถานที่ ยานพาหนะและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มี
ความพร้อมต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 
2) ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการ และศูนย์การเรียนรู้ ให้มี
ความพร้อมต่อการด าเนินงานตามพันธกิจและเพ่ือการให้บริการนักศึกษาและ
สังคม 
3) พัฒนาพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัยให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
4) จัดระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
5) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยง 

กองกลาง 

4.6 พัฒนาการสื่อสารองค์กร 1) พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเปูาหมาย ด้วยรูปแบบวิธีการ
และช่องทางที่หลากหลาย 
2) บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอก 

กองกลาง 

 
 

 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 

รายละเอียดกิจกรรมหลัก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

 แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

 แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมหลกั ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

   
  

  

หน่วย : บาท 
 

รหัสกจิกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน 

6  - 6211000032 โครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste community: OWC) เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได ้
  และการท่องเที่ยวของ ชุมชนปลอดขยะ (zero waste community: OWC) เพื่อส่งเสรมิการสร้างรายได้และ
การท่องเที่ยวของ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 1,300,000  งบแผ่นดิน สนอ. 
(กองกลาง) 

26   - 6213000003 จัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกต ิ  506,085   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กบศ.) 

3   - 6212000003 โครงการพฒันาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  1,500,000  งบแผ่นดิน สนอ. (กนผ.) 

7   - 6212000006 โครงการสนบัสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  972,760   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กนผ.) 

3   - 6213000001 โครงการพฒันาบุคลากรและพัฒนางานกองบริการการศึกษา  65,000  งบแผ่นดิน สนอ. (กบศ.) 

20   - 6211000001 โครงการพฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของกองกลาง  200,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กก.) 
21   - 6211000002 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ  21,200   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กก.) 

22   - 6212000002 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน  32,500   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กนผ.) 

23   - 6214000012 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิม่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  40,500   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

24   - 6214000017 โครงการพฒันาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  107,500   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

28   - 6219000002 โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน  59,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (นตส.) 

1   - 6211000029 โครงการคลงัสมองของมหาวิทยาลัย  180,000   งบบ ารุงการศึกษา (เพิ่มเตมิ)  สนอ. (กก.) 
2   - 6211000010 โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการจัดท าผลงานทางวิชาการ  3,000,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กก.) 

1   - 6211000004 การพัฒนาและสนบัสนุนการเข้าสูต่ าแหน่งสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  718,000   งบบ ารุงการศึกษา (เพิ่มเตมิ)  สนอ. (กก.) 

1   - 6211000009 กองทุนพัฒนาบุคลากร  2,000,000   งบบ ารุงการศึกษา (เพิ่มเตมิ)  สนอ. (กก.) 

1   - 6212000005 โครงการใหทุ้นฝึกอบรมภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ ณ ต่างประเทศ  480,000   งบบ ารุงการศึกษา (เพิ่มเตมิ)  สนอ. (กนผ.) 

1   - 6214000016 โครงการงานพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปี พ.ศ. 2562  300,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 



รหัสกจิกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน 

2   - 6214000007 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศกึษา ภาค กศ.บป  79,475  งบ กศ.บป. สนอ. (กพน.) 
3   - 6214000013 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานมหาวิทยาลยัปลอดบุหรี่  75,673   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

4   - 6214000018 โครงการแนะแนวและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระครศรีอยุธยา  42,500   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

5   - 6214000020 โครงการสนบัสนุนพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  45,910   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

6   - 6214000021 โครงการพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  619,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

7   - 6214000023 โครงการสนบัสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ  55,548   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

8   - 6214000024 โครงการสนบัสนุนการพัฒนานักศึกษาคณะครศุาสตร์  72,685   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 
9   - 6214000025 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามอตัลักษณค์ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  86,857   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

10   - 6214000011 โครงการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมภิาค และระดับประเทศ  1,114,150   งบบ ารุงการศึกษา (เพิ่มเตมิ)  สนอ. (กพน.) 

11   - 6214000022 โครงการพฒันานักศึกษาตามอัตลักษณ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  600,000   งบบ ารุงการศึกษา (เพิ่มเตมิ)  สนอ. (กพน.) 
     

รวมวงเงินประมาณ (บาท)  12,364,343  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมหลกั ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    

    หน่วย : บาท 

 

รหัสกจิกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

หน่วยงาน 

1  - 6211000033 โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์อาคารเรยีนและบริเวณรอบโบราณสถานภายในมหาวทิยาลัยเพื่อสู่การเป็น 
                           มหาวิทยาลัยสเีขียว (Green Univesity) 

 700,000  งบแผ่นดิน สนอ. (กก.) 

3   - 6211000031 โครงการพฒันามหาวิทยาลยัสู่การเป็นมหาวทิยาลัยสีเขียว (Green Univesity)  1,400,000  
 งบบ ารุงการศึกษา 

(เพิ่มเติม)  สนอ. (กก.) 
1   - 6211000017 โครงการปรบัปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 91,032,200  งบแผ่นดิน สนอ. (กก.) 
3   - 6214000008 โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักนักศึกษา  725,800   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 
1   - 6212000008 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์กองนโยบายและแผน  111,960   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กนผ.) 
2   - 6214000019 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์กองพัฒนานักศึกษา  24,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 
4   - 6219000003 โครงการซ่อมแซมครภุณัฑ์ส านักงาน  6,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (นตส.) 
5   - 6214000005 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ห้องพยาบาล  7,000  งบ กศ.บป. สนอ. (กพน.) 
7 

  - 6211000007 โครงการจดัหาและปรับปรุงครุภณัฑ์งานประชาสัมพันธ์  98,200  
 งบบ ารุงการศึกษา 

(เพิ่มเติม)  
สนอ. (กก.) 

4   - 6211000012 โครงการจดัหาครุภณัฑส์นับสนุนการจัดการศกึษา 10,205,900  งบแผ่นดิน สนอ. (กก.) 

5   - 6214000006 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์เครื่องปรับอากาศประจ าหอพักนักศึกษา  612,000  งบแผ่นดิน สนอ. (กพน.) 
10   - 6214000004 โครงการจดัซื้อครุภณัฑ์หอพักนักศึกษา  401,880   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 

5   - 6211000011 โครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษา (ด้านวิทย์)  990,900  งบแผ่นดิน สนอ. (กก.) 
2   - 6211000016 โครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษา (ด้านสังคม)  6,173,000  งบแผ่นดิน สนอ. (กก.) 
3   - 6212000009 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการกองนโยบายและแผน  387,500  งบแผ่นดิน สนอ. (กนผ.) 

4   - 6214000003 โครงการบรหิารจัดการกิจการนักศึกษา  387,500  งบแผ่นดิน สนอ. (กพน.) 
7   - 6211000005 โครงการบรหิารจัดการกิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  178,800   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กก.) 
8   - 6211000008 โครงการบรหิารจัดการกิจการสภามหาวิทยาลยั  3,251,610   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กก.) 



รหัสกจิกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ 

หน่วยงาน 

9   - 6211000022 โครงการบรหิารจัดการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  1,410,360   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กก.) 
10   - 6211000023 ค่าจ้างเหมาบริการ 12,380,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กก.) 
11   - 6214000009 โครงการบรหิารจัดการกองพัฒนานักศึกษา  176,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 
12   - 6214000015 โครงการงานบริการหอพักนักศึกษา  578,620   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กพน.) 
16   - 6219000001 งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน  35,000   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (นตส.) 
22 

  - 6211000024 การประชุมบุคลากรประจ าภาคเรียน  100,000  
 งบบ ารุงการศึกษา 

(เพิ่มเติม)  สนอ. (กก.) 
23   - 6212000010 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฯ"  500,000   งบบ ารุงการศึกษา 

(เพิ่มเติม)  
สนอ. (กนผ.) 

24   - 6212000011 โครงการพฒันาระบบและกลไกการจัดท าตัวช้ีวัดผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicator:KPIs) 

 77,000   งบบ ารุงการศึกษา 
(เพิ่มเติม)  

สนอ. (กนผ.) 

3   - 6211000025 โครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษา (ดา้นวิทย์)  8,530,600  งบ กศ.บป. สนอ. (กก.) 

1   - 6213000002 โครงการบรหิารการกองบริการการศึกษา  322,500  งบแผ่นดิน สนอ. (กบศ.) 
4   - 6211000026 สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนด้านสังคม 14,723,900   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กก.) 
5   - 6212000001 โครงการบรหิารจัดการกองนโยบายและแผน  115,280   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กนผ.) 
6   - 6213000007 สนับสนุนทรพัยากรในการจัดการเรียนการสอนและบรหิารจดัการ  154,105   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กบศ.) 
7   - 6213000008 บริหารการจัดการเรียนการสอน ภาคปกต ิ  83,395   งบบ ารุงการศึกษา  สนอ. (กบศ.) 

11   - 6213000004 จัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป ภาค กศ.บป.  145,970  งบ กศ.บป. สนอ. (กบศ.) 

1   - 6212000007 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ  195,000  
 งบบ ารุงการศึกษา 

(เพิ่มเติม)  สนอ. (กนผ.) 

2   - 6211000003 สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  636,000  
 งบบ ารุงการศึกษา 

(เพิ่มเติม)  สนอ. (กก.) 

1   - 6212000004 โครงการบรหิารจัดการงานวิเทศสมัพันธ์  577,000  
 งบบ ารุงการศึกษา 

(เพิ่มเติม)  สนอ. (กนผ.) 
รวมวงเงินประมาณ (บาท) 157,434,980  

  



 
กิจกรรมหลกั แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

   

  

  

หน่วย : 
บาท 

รหัสกจิกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก วงเงินงบประมาณ แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน 
1   - 6211000027 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 1 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)  227,440,200  งบแผ่นดิน สนอ. (กก.) 
4   - 6211000028 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 2 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)  17,225,760  งบบ ารุงการศึกษา สนอ. (กก.) 

รวมวงเงินประมาณ (บาท) 
 

272,961,160  
   

 
 

กิจกรรมหลกั แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
   

  

  

หน่วย : 
บาท 

รหัสกจิกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน 

62M01 โครงการบริหารและพฒันามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็  3,583,556    
 1   - 6200000001 โครงการบรหิารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยากรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  2,578,056  งบบ ารุงการศึกษา สนอ. 

2   - โครงการสนับสนุนและรองรับการด าเนินงานกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  1,005,500  งบรายได้อื่น ๆ สนอ. 
รวมวงเงินประมาณ (บาท)  3,583,556  

   
 
 
 
 



กิจกรรมหลกั แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ 
   

  

  

หน่วย : 
บาท 

รหัสกจิกรรมหลกั/ชื่อกจิกรรมหลัก 
วงเงิน

งบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ หน่วยงาน 

1    - โครงการสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยาและสวัสดิการบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5,286,500 งบรายได้อื่น ๆ สนอ. 
2    - โครงการสนับสนุนการบรหิารกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1,339,000 งบรายได้อื่น ๆ สนอ. 

1    - โครงการจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 3,175,000  งบรายได้อื่น ๆ สนอ. 
รวมวงเงินประมาณ (บาท) 9,800,500  

   
 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 5 
การน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ 

 
 ในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้วางระบบ
และกลไกการด าเนินงาน โดยจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งระบุรายละเอียดการด าเนินงาน งบประมาณ เปูาหมาย ตัวชี้วัดค วามส าเร็จ และความ
เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกลไกหลักส าหรับการปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
 

                  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกองภายใน ส านักงานอฑิการบดี 

แผนงาน/โครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ กองภายในส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบัน 



ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

 

เมื่อมีการในการน าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว 
มหาวิทยาลัยจึงก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของ ผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

6.1 การติดตามผลการด าเนินงาน 

   6.1.1  กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

      
    ด้วยกลไก 

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

 

   6.1.2  กรอบระยะเวลาการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

      
    ด้วยกลไก 

1. แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D) 

 

6.2 การประเมินผลการด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย) 

รอบ 6 เดือน 
(เดือนมีนาคม 2562) 

รอบ 12 เดือน 
(เดือนกันยายน 2562) 



  6.2.1 ตวัชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

1 จ านวนแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับส านักงานอธิการบดีสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 

1 แผน - 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 4 
3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 4 ระดับ 5 

4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ร้อยละ 52 ร้อยละ 96 
 

6.2.2 เกณฑ์การวัด 

ตัวช้ีวัดที่ เกณฑ์การพิจารณา 

1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ระดับส านักงานอธิการบดี มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
มหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 

6.2.2 เกณฑ์การวัด (ต่อ) 



ตัวช้ีวัดที่ เกณฑ์การพิจารณา 

2 ระดับความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 
 

3 ระดับความส าเร็จของผลการด าเนินงานตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตรในการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 

4 พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเปูาหมายที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 
(1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 52  
(2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 96 

 

 

  ระดับ 1 มคีะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.49 (ปรับปรุง) 
  ระดับ 2 มคีะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 (พอใช้) 
  ระดับ 3 มคีะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 (ปานกลาง) 
  ระดับ 4 มคีะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 (ดี) 
  ระดับ 5 มคีะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 (ดีมาก) 

ผลรวมคะแนนประเมินความส าเรจ็ของทุกโครงการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

  ระดับ 1 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 50 - ร้อยละ 59.99 
  ระดับ 2 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 
  ระดับ 3 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99  
  ระดับ 4 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99  
  ระดับ 5 ตัวช้ีวัดบรรลุร้อยละ 90 - ร้อยละ 100 
 

จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุเปูาหมาย X 100 

จ านวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 



 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เล่มท่ี 1  งบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน 
เล่มท่ี 2  งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา (งบ บกศ.) 
เล่มท่ี 3  งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (งบ กศ.บป.) 
เล่มท่ี 4  งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตศึกษา) 
เล่มท่ี 5  งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษาเพิ่มเติม (งบ บกศ.เพิ่มเติม) 
เล่มท่ี 6  งบเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากท่ีราชพัสดุ 

 
 
 

 
 

 


