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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดท า

แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขออนุมัติจาก         
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ กันยายน 
๒๕๕๘ เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าประกอบกับข้อคิดเห็นจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ ผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา       
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและ
หน่วยงาน การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  
และหน่วยงานการปรับแผนเพ่ือให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูลค าของบประมาณใน ระบบ e-budgeting 
ที่ต้องมีการปรับปรุงขอ้มูลทุกปีงบประมาณ  

การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ได้ถูกถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์       
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยจุดเน้นและจุดเด่นของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒     
จงึมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีจุดเน้นและจุดเด่นที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ดังนี้  

 
๑ ปรัชญำ 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก  
 
๒ วิสัยทัศน์  
มหาวิทยาลัยชั้นน าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 
๓ เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก  
 
๔ อัตลักษณ์  
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกด ีมีจิตอาสา  
 
๕ ค่ำนิยม  
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้   

 



ข

6 พันธกิจ 
1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ

โดยค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม 
2.ศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการวิจัย

การบริการวิชาการกบัการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
3.สืบสาน ท านุบ ารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยใน

หลากหลายมิติ 
4.ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
5.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุง

มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พ่ึงพาให้ท้องถิ่น 
6.ศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมน ามาสู่การ

ปฏิบัติ 
7.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
8.เสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยว“อยุธยาเมืองมรดกโลก”
9.แสวงหาความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน 
10.เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

อย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
11.แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ

พร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 

7 ประเด็นยุทธศำสตร์ มี 7 ประเด็น (๒๕ กลยุทธ์) ดังนี้ 

1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (4 กลยุทธ์)
2. เร่งรัดแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน (4 กลยุทธ์)
3. พัฒนาพันธกิจที่เป็นจุดเน้น (2 กลยุทธ์)
4. พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ (8 กลยุทธ์)
5. พัฒนาพันธกิจที่ส าคัญในพ้ืนที่ (3 กลยุทธ์)
6. เสริมสร้างสถานะทางการเงินให้เข้มแข็ง (2 กลยุทธ์)
7. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (2 กลยุทธ์)

และเพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สามารถถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยโดยได้ก าหนดแนวทางการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ๕ ขั้นตอน เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ดังนี้ 



ค

1. มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ต้องปรับแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของแต่ละปีให้เป็นไปตามกรอบ
แผนปฏิบัติราชการสี่ปีของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ทบทวน
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของแต่ละหน่วยงาน

3. จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี น าสู่การปฏิบัติในแต่ละปีนั้น มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบโครงการ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ซึ่งจะต้อง
ค านึงถึง ระบบการควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เช่นระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการตามระบบของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตัวชี้วัด
ตามระบบงบประมาณของส านักงบประมาณ เป็นต้น

4. การติดตามผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีกรอบระยะเวลาของการติดตามทั้งรายไตรมาส รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ ปีการศึกษา รวมทั้งตามระยะเวลาครึ่แผนและเมื่อสิ้นสุดแผน

5. ผลจากติดตามในระบบต่างๆ และตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดนั้น จะน าสู่การทบทวน
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา โดยในแต่ละหน่วยงานต้องวางกลไกการด าเนินงานให้ เหมาะสม
กับบริบทที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย โดยใช้วงจรคุณภาพ ( Plan : P ,Do : D
,Check : C , Action : A )

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กันยายน ๒๕๕๘ 



ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นองค์กรของรัฐที่จะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือแสดงให้เห็นทิศทางและความมุ่งมั่นในการพัฒนา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยได้มี โอกาส
ในการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองและประเทศชาติ 

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  พ .ศ. 2559-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์การ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และรายละเอียดของแผนงานโครงการ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท าเพ่ือใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและเป็นแผนประกอบการ
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้แผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบ
แนวทางประกอบการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

มหาวิทยาลัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร 
ในการวางแผนการด าเนินงาน และก ากับติดตามการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และเป็นประโยชน์  
ต่อผู้ปฏิบัติในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2558         

 ง



สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
สารบัญ   จ 
บทที่ 1 บทน า 1 

๑ ความเป็นมาและความส าคัญ ๑ 
๒ วัตถุประสงค์ ๒ 
๓ ผังความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บทที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 255๙-25๖๒ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๔ 

1 ปรัชญา ๔ 
2 วิสัยทัศน์ ๔ 
3 ค่านิยมองค์กร ๔ 
4 เอกลักษณ์ ๔ 

  5   อัตลักษณ์ ๔ 
6 พันธกิจ ๔ 
7 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๔ 
๘ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ๖ 
๙ รายละอียดของแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ๙ 

๑๐ รายงานรายละเอียดแผนงานโครงการในระบบ e-Budgeting ๒๐ 

ภาคผนวก 

จ



บทที่ 1 
บทน ำ 

1.ที่มำและควำมส ำคัญในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี

ด้วยแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2555-2558 จะสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ประกอบกับมหาวิทยาลัย
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า และมาตรา 16 ที่ก าหนดให้ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดย
จัดท าเป็นแผนสี่ปี โดยได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทอ่ืนๆ 
และสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน โดยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป็นการวางพ้ืนฐาน  เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจหลั กในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา วิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป 

ซ่ึงแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2559 - 2562 มีการถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี เป็นกรอบ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาและการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ผลการประเมิน ก.พ.ร. ผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. และผลการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัยน ามาก าหนดอัตลักษณ์  และจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ซึ่งในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนนั้น มหาวิทยาลัยได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน จั ดท าโครงการ
เพ่ือรองรับ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานในโครงการต่างๆ ด าเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้การน าผลการประเมิน ก.พ.ร. ผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. และผลการประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย มาร่วมพิจารณาด้วยนั้น ก็เพ่ือจะเป็นแนวทางในการพัฒนาในตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายให้ดี
ยิ่งขึ้น และปรับปรุงแก้ไขในตัวชี้วัดที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   ให้สามารถด าเนินการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ และในการก าหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ  และจุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และสะท้อนภาพความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพ่ือท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562 เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์  

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้ 
2.2 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
2.3 เพ่ือเป็นกรอบให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปีและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

หน่วยงาน 
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3. กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี

4. กระบวนกำรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี

4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2559 -2562 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะกรรมการประกอบด้วย 
คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.2 กองนโยบายและแผนด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2559-2562 โดยมีการ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

 (1) พิจารณาแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อาทิ นโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นโยบายการพัฒนาระดับ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นต้น 

 (2) พิจารณาแนวทางการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562  

 (3) น าตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติราชการทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติ ราชการสี่ปีและ
ประจ าปีถ่ายทอดสู่ระดับบุคลโดยก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปีเพ่ือก ากับการด าเนินงานให้น าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

4.3 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559 -2562และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือขอความเห็นชอบ 

4.4 ด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ 
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4.5 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ 
4.6 กองนโยบายและแผนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสี่ปีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 
4.7 เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 
4.8 กองนโยบายและแผนปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
4.9 กองนโยบายและแผนเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์กองนโยบาย

และแผน บันทึกแจ้งเวียน พร้อมส าเนาเล่มแผนปฏิบัติราชการสี่ปี  
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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1 ปรัชญา 
คุณธรรม น ำควำมรู้ สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น สำนศิลป์มรดกโลกคุณภำพ  

2 วิสัยทัศน์ 
มหำวิทยำลัยชั้นน ำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3 ค่านิยมองค์กร 
เสียสละ สำมัคคี มีใจใฝ่รู้ 

4 เอกลักษณ์ 
 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ พัฒนำกำรท่องเที่ยว เชี่ยวชำญงำนครู เชิดชูมรดกโลก 

5 อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสำหะ ส ำนึกดี มีจิตอำสำ 

6 พันธกิจ 
1.จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและวิชำชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นมำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำร โดยค ำนึงถึงควำม
เสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำควบคู่ไปกับควำมมีคุณธรรม 
2.ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่  บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
กับกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ 
3.สืบสำน ท ำนุบ ำรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในหลำกหลำยมิติ
4.ผลิตและพัฒนำครู รวมทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีมำตรฐำน
5.พัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและปรับปรุงมหำวิทยำลัยให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้อุดมศึกษำ เป็นที่พ่ึงพำให้ท้องถิ่น 
6.ศึกษำและสืบสำนแนวพระรำชด ำริ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงน้อมน ำมำสู่กำรปฏิบัติ
7.บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำงำนสู่ควำมเป็นเลิศและเป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุข 
8.เสริมสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรท่องเที่ยว“อยุธยำเมืองมรดกโลก”
9.แสวงหำควำมร่วมมือกับท้ังภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
10.เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ ดูแลรักษำและ
พัฒนำสภำพแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
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11.แสวงหำควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ และควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร พร้อมก้ำวสู่สังคม
โลกำภิวัตน์ 
๗ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

แผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี พ.ศ. 2559-2562  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพะนครศรีอยุธยำ ฉบับนี้จัดท ำขึ้นจำก
กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งได้วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงต่ำงๆ ทั้งในด้ำนโอกำสและ
อุปสรรค ซึ่งเป็นภำยนอกอันเกิดจำก นโยบำยของผู้บริหำรในทุกระดับ ทั้งในระดับชำติ คือ นโยบำยของรัฐบำล 
คณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ(คสช.) กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) และในระดับพ้ืนที่ คือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยในพ้ืนที่ อำทิ จังหวัด องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.) กรมศิลปำกร และวิเครำะห์เชื่อมโยงกับกำรเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนในอนำคตอันใกล้ ทั้ง
ในเชิง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และภูมิปัญญำ ภำยใต้ปรัชญำ “คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สาน
ศิลป์มรดกโลก” มีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ 7 ประเด็น 
(25 กลยุทธ์)ดังนี้ 

1. พัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น (4 กลยุทธ์)
2. เร่งรัดแก้ไขปัญหำส ำคัญเร่งด่วน (4 กลยุทธ์)
3. พัฒนำพันธกิจที่เป็นจุดเน้น (2 กลยุทธ์)
4. พัฒนำมหำวิทยำลัยตำมพันธกิจ (8 กลยุทธ์)
5. พัฒนำพันธกิจที่ส ำคัญในพ้ืนที่ (3 กลยุทธ์)
6. เสริมสร้ำงสถำนะทำงกำรเงินให้เข้มแข็ง (2 กลยุทธ์)
7. ปรับปรุงโครงสร้ำง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหำวิทยำลัย (2 กลยุทธ์)
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๘ ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563

๘.๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ภำพที่ 2.1  ควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ และกลยุทธ์
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๘.๒ แผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการระยะ ๔ ปี พ.ศ.2559-256๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ภำพที ่2.2 แผนที่ยุทธศำสตร์แผนกปฏิบัติรำชกำร ระยะ ๔ ปี พ.ศ.2559-256๒ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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๘.๓ ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๔ ปี พ.ศ.2559-256๒ 

ภาพที่ 2.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๔ ปี พ.ศ.2559-256๒

วิสัยทัศน์  
๒๕๕๙-๒๕๖๒ 
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต

1.เขาใจ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจ
บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

แผนกลยุทธ รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1. ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาท
หนาที่ของมหาวิทยาลัยและ
พรอมขับเคลื่อนภารกิจตาม
ยุทธศาสตร

1.ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาท
หนาที่ มีตวัชี้วัดที่ชัดเจนใน
แตละภารกิจ

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายนโยบายและแผน ,
ผูชวยอธิการบดีฝาย
ประชาสัมพันธ /คณะทํางาน
 : กนผ. ,ทุกหนวยงาน

ทุกสาขามีกิจกรรมกับพื้นที่อยาง
นอย 1 รายวิชาตอภาคเรยีน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจจกรรม/
รายวิชา

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
กิจกรรม/
รายวิชา/
ภาคเรียน

2.รูศักยภาพ ปญหา ความ
ตองการของคนในพ้ืนที่

2.มีขอมูลสารสนเทศเพ่ือ
ประโยชนในการบริหาร
จัดการ

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายขอมูลสารสนเทศทองถิ่น
 /คณะทํางาน : คณะ/
สํานัก/สถาบัน

ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ขอมูลจากศูนยฯไมนอยกวารอยละ
 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ

1.พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถิ่น

ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

: ๒ เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

: ผลงานการใหบริการวิชาการ

กระบวนงาน

๑.๑.ทบทวน กําหนดปรัชญา
 วิสัยทัศน  พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
๑.๒.กําหนดภารกิจ
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
๑.๓.จัดทําตัวช้ีวัดการ
ดําเนินงาน
๑.๔.สื่อสารสรางความเขาใจ
 พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สูการปฏิบัติ
๒.๑.สํารวจศักยภาพ ปญหา
และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่
๒.๒.พิจารณาและจัด
กิจกรรมลงในพ้ืนที่เปาหมาย 
๒.๓.รวบรวม ประเมินผล  
และจัดเก็บขอมูล
๒.๔.การบริหารจัดการขอมูล

8.รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ.2559-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

มีเครอืขายการทํางานที่เพ่ิมข้ึน
หนวยงานละ 1 เครือขาย/ป

แผนปฏิบัติ
ราชการ

เพ่ิมขึ้น
เครือขาย
/ป

๑ ๑ ๑ ๑ หนวยงาน
ละ ๔ 

เครือขาย

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ในพ้ืนที่ที่มีตอมหาวิทยาลัยไม
นอยกวารอยละ ๘๐

แผนกลยุทธ รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก
รับรูขาวสารที่ประชาสัมพันธจาก
มหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ 
50

แผนกลยุทธ รอยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 2.มหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก 
ยอมรบั และไดรับการ
สนับสนุนจากสาธารณชน
อยางกวางขวาง

2.ประชาชนในทองถ่ินไดรับ
ทราบขอมูลขาวสารของ
มหาวิทยาลัย มากขึ้น

ประธาน  :  ผูชวยอธิการบดี
ฝายประชาสัมพันธ /
คณะทํางาน : งาน
ประชาสัมพันธ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ   กองบริการ
การศึกษา 

1.มหาวิทยาลัยไดรับการ
ยอมรบัจากหนวยงานและ
บุคคลภายนอก

๑.๑.เสรมิสรางความสัมพันธ
และเชิดชูบุคลากรภายใน
องคกร
๑.๒.จัดทําฐานขอมูลสําคัญ
ของหนวยงานและบุคคล
สําคัญในพื้นที่
๑.๓.เขาถึงหนวยงานบุคคล
สําคัญ  และสราง
สัมพันธภาพที่ดี
๑.๔.แสดงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
๑.๕.สรางความรวมมือใน
การทํางานระหวาง
มหาวิทยาลัยกับพ้ืนที่
๒.๑.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบ เพ่ือตอบสนอง
ทุกภาคสวน
๒.๒.สรางสรรคกิจกรรมเพ่ือ
สังคม
๒.๓.การสรางความสัมพันธ
กับสื่อมวลชน
๒.๔.สรางเยาวชนตนแบบ
๒.๕.ประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเชิงรุก

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายบริหาร
/คณะทํางาน : รอง
อธิการบดีทุกฝาย ,ผูชวย
อธิการบดีทุกฝาย ,คณะ/
สํานัก/สถาบัน 

2.ใกลชิด 1.บุคลากรและหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
มีความศรทัธา และยอมรบัใน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

4.ภูมิทัศนแหงเมือง
มรดกโลก

4.1. จํานวนอาคารและภูมิทัศนที่
ไดรับการปรับใหมีเอกลักษณที่
สอดคลองกับเมืองมรดกโลก

แผนกลยุทธ เพ่ิมขึ้น
รอยละ

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 1.มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ
สอดคลองกับเมืองมรดกโลก

1.มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ
สอดคลองกับเมืองมรดกโลก

๑.๑.กําหนดชื่อและปรับสิ่ง
ประกอบอาคาร
๑.๒.จัดบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
เมืองมรดกโลก

1.พัฒนาบุคลากรและ
หนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เปนที่พ่ึงของชุมชนและทองถ่ิน

1.มหาวิทยาลัยเปนที่พ่ึงของ
สังคม

 ความพึงพอใจของผูใชบริการไม
นอยกวารอยละ ๘๐

แผนกลยุทธ รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายบริหาร/คณะทํางาน : 
รองอธิการบดีทุกฝาย ,ผูชวย
อธิการบดีทุกฝาย, คณะ 
สํานัก สถาบัน

๑.๑.เตรียมทรพัยากร  พรอม
ใหหนวยงานมาใชบริการ
๑.๒.พัฒนานักวิชาการให เปน
ที่พึ่งของสังคม
๑.๓.จัดทีมงานนักศึกษา เพ่ือ
รวมกิจกรรมสังคม
๑.๑.พัฒนาสมรรถนะความรู 
ตามสมรรถนะ ทักษะ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู 
แบบมืออาชีพสูสากล
๑.๒.พัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการฝกอบรมครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาสูสากล
๑.๓.พัฒนาศูนยศึกษาพัฒนาครู
ใหมีความเขมแข็งสนองตอบ
ความตองการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.การพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตครู
๒.๒.การผลิตครูที่ขาดแคลน
๒.๓.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา

3.เปนที่พ่ึงของสังคม
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต

5.ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(QIP)

รอยละของตัวบงช้ีของแผนพัฒนา
คุณภาพที่บรรลุเปาหมาย รอยละ
 80

แผนกลยุทธ รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1. มหาวิทยาลัยไดรับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(QIP)

1.มหาวิทยาลัยคุณภาพ ๑.๑.เพ่ิมผลผลิตดานการ
ตีพิมพระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๒.เพ่ิมผลผลิตดานการวิจัย
๑.๓.พัฒนาระบบบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
๑.๔.จัดทําระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายประกันคุณภาพ/
คณะทํางาน : ผูชวย
อธิการบดีฝายประกัน
คุณภาพ รองอธิการบดี 
ผูชวยอธิการบดี คณะ สํานัก
 สถาบัน

6.เตรยีมความพรอม
ของอาคารสถานที่
และจัดระเบียบ
มหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจของนักศึกษาและ
บุคลากรเก่ียวกับอาคารสถานที่ที่
มีความพรอม สวยงาม และมีความ
เปนระเบียบไมนอยกวารอยละ ๘๐

แผนกลยุทธ รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1.มหาวิทยาลัยสะอาด 
สวยงามเปนระเบียบมีการ
จัดรูปแบบอาคารและบุคลากร
ทุกคนมีความภาคภูมิใจ

1.มหาวิทยาลัยสะอาด
สวยงามเปนระเบียบ/
บุคลากรมีความภาคภูมิใจ

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายบริหาร , ผูชวย
อธิการบดีฝายอาคารสถานที่
  ภูมิสถาปตยและสิทธิ
ประโยชนของบุคลากร/
คณะทํางาน : ผูชวย
อธิการบดี , สํานักงาน

: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

: ๒ เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

: ๓ เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

: ๓ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคม

๑.๑. ทบทวนแผน/สํารวจ
พ้ืนที่อาคาร  ภูมิทัศน 
นโยบายระเบียบที่เกี่ยวของ
๑.๒. กําหนดกรอบการ
พัฒนาจัดทําแผน กําหนด
งบประมาณ กําหนด ตัวบงช้ี
ในการดําเนินการ

: ๒ ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2.เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

2. การจัดการงานจราจรอยาง
มีประสิทธิภาพและ
ยานพาหนะมีความพรอมใน
การใชงาน

2.อาคารสถานที่ มีความ
พรอมในการใชงาน

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายอาคารสถานที่ ภูมิส
ถาปตยและสิทธิประโยชน
ของบุคลากร/คณะทํางาน : 
ผูชวยอธิการบดี , สํานักงาน
อธิการบด,ีงานอาคารสถานที่
 คณะ สํานัก สถาบัน

ผลที่เกิดกับอาจารย อัตราการคง
อยูของอาจารย (หลักสูตร)

สกอ.4.3 ขอ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 1.บุคลากรมีความกาวหนา
มั่นคง /มีระบบคาตอบแทน
และสวัสดิการอยาง
เหมาะสม 

ผลที่เกิดกับอาจารย ความพึง
พอใจของอาจารย (หลักสูตร)

สกอ.4.3 ขอ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

อาจารยทุกคนสามารถใชทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารไดใน
ระดับดี

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ ดี ดี ดี ดี ดี

อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

สกอ.1.2 คะแนน 4 4 4 4 4

7.มุงมาตรฐานคุณวุฒิ
อาจารยประจํา
หลักสูตร

1.สรางความกาวหนามั่นคง
และมีคาตอบแทน สวัสดิการที่
เหมาะสม

2.พัฒนานักวิชาการที่
เชี่ยวชาญและ มีคุณธรรม

2.คณาจารยมีศักยภาพเปน
ที่ยอมรับ

๒.๑.สงเสริมการศึกษาตอ
๒.๒.การรบัสมัครอาจารย
ใหม วุฒิ ป.เอก
๒.๓.การพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย
๒.๔.การพัฒนาทักษะ และ
ขีดความสามารถ ในการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
๒.๕.ปลูกฝงแนวคิดและ
ทัศนคติที่ดีแกบุคลากร

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ ,ผูชวย
อธิการบดีฝายงานประกัน
คุณภาพ
/คณะทํางาน : กองบริการ
การศึกษา

๑.๑.สรางระบบและกลไก
สนับสนุนความกาวหนาของ
บุคลากร
๑.๒.สรางความมั่นคงในการ
ทํางาน
๑.๓.การปรับระบบและ
กลไกคาตอบแทนและ
สวัสดิการสําหรับบุคลากร

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและ
กฎหมาย , ผูชวยอธิการบดี
ฝายอาคารสถานที่ ภูมิส
ถาปตย  และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร/คณะทํางาน : 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
งานบริหารงานบุคคล งาน
นิติการ

ในการดําเนินการ
๑.๓. ปรับปรุงอาคารสถานที่
๑.๔. ประชาสัมพันธ สราง
จิตสํานึกและดําเนินการตาม
แผน
๑.๕. เพ่ิมพื้นที่การจัด
กิจกรรมใหนักศึกษา
๒.๑. วางแผนงานจราจร
และความปลอดภัย
๒.๒.ดูแลยานพาหนะ
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ

สกอ.1.3 คะแนน 4 4 4 4 4

8.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู
โดยเนนประสบการณภาคสนาม 
และสถานประกอบการ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

การ
จัดการ
เรียนรู

มีทุก
หลักสูตร

มีทุก
หลักสูตร

มีทุก
หลักสูตร

มีทุก
หลักสูตร

มีทุก
หลักสูตร

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาเพ่ือพัฒนา
อาชีพอิสระตามความตองการของ
ทองถ่ิน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน
รายวิชา

มีอยาง
นอย ๑ 
รายวิชา

มีอยาง
นอย ๑ 
รายวิชา

มีอยาง
นอย ๑ 
รายวิชา

มีอยาง
นอย ๑ 
รายวิชา

มีอยาง
นอย ๑ 
รายวิชา

การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย 
สกอ. (การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด)

สกอ.๑.๑ คะแนน 4 4 4 4 4

ผลการบริหารงานของคณะ สกอ.5.2 คะแนน 4 4 4 4 4

ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ

สกอ.5.3 คะแนน 4 4 4 4 4

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แผนกลยุทธ รอยละ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒ ๘๒

จํานวนนักศึกษาที่ลงเรียน
ภาษาตางประเทศที่ 2 เพ่ืมขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (หลักสูตร)

สกอ.2.1 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

(ปริญญาตร)ี รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดทํางานหรือ
ประกอบอาชีพภายใน 1 ป 
(หลักสูตร)

สกอ.2.2 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

1.หลักสูตรมีคุณภาพและ
ตอบสนองความตองการของ
ทองถ่ิน

1.หลักสูตรมีคุณภาพได
มาตรฐาน  และตอบสนอง
ความตองการของทองถ่ิน

ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ ,ผูชวยอธิการบดี
ฝายงานประกันคุณภาพ
/คณะทํางาน : กองบริการ
การศึกษา , คณะทุกคณะ

ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ, รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน 
/คณะทํางาน : กองบริการ
การศึกษา, กองนโยบายและ
แผน,คณะทุกคณะ

2.พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
ผูใชบัณฑิตและสังคม

2.นักศึกษาและบัณฑิตมี
คุณภาพเปนที่ยอมรบั

๑.๑.การพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตร
๑.๒.การพัฒนารายวิชา
ศึกษาทั่วไป
๑.๓.การพัฒนาหลักสูตรให
ตอบสนองความตองการ
ของทองถ่ิน
๒.๑.การปรับและขยาย
แผนการรับนักศึกษา
๒.๒.การรกัษาอัตราการคง
อยูและลดอัตราการตกออก
ของนักศึกษา
๒.๓.การพัฒนาทักษะ ทาง
ภาษา
๒.๔.การพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพ
๓.๑.อาจารยผูสอนมีคุณวุฒิ
ตามเกณฑมาตรฐาน
อุดมศึกษา
๓.๒.การพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
๓.๓.การพัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพแกอาจารย
๔.๑.การวัดประเมินผลเพ่ือ
จําแนกระดับผลการเรียน
ของนักศึกษา
๔.๒.การวัดประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรยีนการ
สอน
๔.๓.การทวนสอบ
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา
และผูสําเรจ็การศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร(หลักสูตร)

สกอ.2.2 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

การรบันักศึกษา (หลักสูตร) สกอ.3.1 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

(ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร(หลักสูตร)

สกอ.2.2 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

อาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยสายผูสอนทุกคนมี
ศักยภาพในการจัดการเรยีนการ
สอน

แผนกลยุทธ รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 3.อาจารยผูสอนใหมีศักยภาพ
ในการสอน

3.อาจารยมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารยโดยเฉลี่ยไมนอยกวา 
รอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง

แผนกลยุทธ คน/
ครั้ง/ป

๑ ๑ ๑ ๑ ๔

อาจารยใหมทุกคนไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน

แผนกลยุทธ รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

อาจารยใหมทุกคนไดรับการ
ฝกอบรมดานการวัด-ประเมินผล

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวม

สกอ.1.1 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ 
/คณะทํางาน : คณะทุกคณะ
, กองบริการการศึกษา

๔.๓.การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรยีนรูของแต
ละหลักสูตร
๔.๔.การประเมินผลเพ่ือการ
อนุมัติผลการศึกษา
๕.๑.พัฒนาหองเรียน
๕.๒.พัฒนาหองปฏิบัติการ
๕.๓.พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

อาจารยทุกคนสงผลการเรียน
ถูกตองและตรงเวลา

แผนกลยุทธ รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 4.พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ

4.การวัดและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ

ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ /คณะทํางาน : 
กองบริการการศึกษา, คณะ
ทุกคณะ

ความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาที่มีตอหองเรียน
หองปฏิบัติการและอุปกรณไม
นอยกวารอยละ ๘๐

สกอ.๖.๑ รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 5.พัฒนาความพรอมหองเรียน
 หองปฏิบัติการและสื่อการ
เรียนการสอน

5.หองเรียน หองปฏิบัติการ
และสื่อการเรียนการสอน
พรอมใชงาน

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ, ผูชวย
อธิการบดีฝายอาคารสถานที่
 ภูมิสถาปตย และสิทธิ
ประโยชนของบุคลากร 
/คณะทํางาน :กองบริการ
การศึกษา, คณะทุกคณะ

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา(ดานวิทย) สงป.3 คน ๑๐๘ ๑๑๒ ๑๑๖ ๑๒๐ ๔๕๖

จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม(ดาน
วิทย)

สงป.4 คน ๖๑๕ ๖๑๕ ๖๑๕ ๖๑๕   2,460

จํานวนนักศึกษาคงอยู(ดานวิทย) สงป.5 คน  1,572  1,967  2,336  2,652  2,652

ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือ
ไดศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 
เดือน(ดานวิทย)

สงป.6 รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๑ ๘๑

ผูสําเรจ็การศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร(ดานวิทย)

สงป.6 รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๑ ๘๑

ผูสําเรจ็การศึกษาจบการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด(ดานวิทย)

สงป.8 รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๑ ๘๑ ๘๑

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา(ดาน
สังคม)

สงป.9 คน  1,001  886  1,100  1,241  4,228

จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม(ดาน
สังคม)

สงป.10 คน  1,310  1,360  1,410  1,410 ๕๔๙๐
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

จํานวนนักศึกษาคงอยู(ดานสังคม) สงป.11 คน  4,870  5,094  5,154  5,073  5,073

ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือ
ไดศึกษาตอภายในระยะเวลา 12 
เดือน(ดานสังคม)

สงป.12 รอยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕

ผูสําเรจ็การศึกษาจบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตร(ดานสังคม)

สงป.13 รอยละ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐

ผูสําเรจ็การศึกษาจบการศึกษาจบ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด(ดานสังคม)

สงป.14 รอยละ ๘๖ ๘๖ ๘๖ ๘๖ ๘๖

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต

9.ชกูารทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร และ
เมืองมรดกโลก

มีหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 10
 ที่บูรณาการดานการเรยีนการ
สอนกับการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ
ธุรกิจการทองเที่ยว

แผนกลยุทธ รอยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 1.ปรับปรุง พัฒนา ทุกปจจัยที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ
เมืองมรดกโลกใหเขมแข็งได
มาตรฐาน

1.เปนสวนหนึ่งของการ
ทองเที่ยวอยุธยาเมืองมรดก
โลก

จํานวนงานวิจัยในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพ่ิมขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

: ผูสําเรจ็การศึกษาดานสังคม

: ๓ เพ่ือผลิตกําลังคนที่มคุณภาพตามความตองการของประเทศ

: ๔ เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

: ผลงานการใหบริการวิชาการ

3.พัฒนาพันธกิจท่ีเปนจุดเนน 

: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ,รองอธิการบดี
ฝายบริหาร,รองอธิการบดี
ฝายนโยบายและแผน, 
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคาร
สถานที่ ภูมิสถาปตย และ
สิทธิประโยชนของบุคลากร
 ,ผูชวยอธิการบดีฝายบรกิาร
วิชาการและสหกิจศึกษา/
คณะทํางาน : คณะ, สนอ, 
สอศ

๑.๑.จัดทําฐานขอมูลเพ่ือ
การทองเที่ยวในอยุธยาและ
ในมหาวิทยาลัย 
๑.๒.ปรับปรุง พัฒนา จุด
ทองเที่ยวในมหาวิทยาลัย
๑.๓.จัดจุดจําหนายอาหารที่
ไดมาตรฐานตอนรับ
นักทองเที่ยว
๑.๔.ปรับปรุงที่พักตอนรับ
นักทองเที่ยว
๑.๕.มีจุดจําหนายของที่ระลึก
๑.๖.มีการจัดการเรียนการ
สอนดานการทองเที่ยวและ

: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

17



๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

ระบบกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (คณะ สํานัก 
สถาบัน)

สกอ 4.1 ขอ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

10.ผลิตครูมืออาชีพ
และพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา

ครแูละบุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลาย รอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1.พัฒนาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพระดบั
มืออาชีพ

1.ครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพระดับมือ
อาชีพ

ครแูละบุคลากรทางการศึกษามี
การฝกอบรมและการเรียนรูผาน 
e-learning, blended-learning 
และ online รอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

มีระบบการสอนทางไกลใหบริการ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
เขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ระบบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

ศูนยศึกษาพัฒนาครูไดรับการ
พัฒนาสูการเปนเลิศภายในป 
2560

แผนกลยุทธ ศูนย ๑ ๑

การบริการวิชาการแกสังคม 
(มหาวิทยาลัย) (ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการฝกอบรม
อยางตอเนื่อง)

สกอ.3.1 ขอ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ 2.ผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพ 2.บัณฑิตครูมีคุณภาพระดับ
 มืออาชีพ

มีกิจกรรมเสริมทักษะดานวิชาชีพ
ครอูยางเขมขน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจกรรม ๒ ๒ ๒ ๒ ๘

มีการสงเสรมิทักษะเพ่ือการเรยีนรู
ในศตวรรษที่ 21

แผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจกรรม ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

๑.๑.พัฒนาสมรรถนะความรู
 ตามสมรรถนะ ทักษะ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู 
แบบมืออาชีพสูสากล
๑.๒.พัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการฝกอบรมครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาสู
สากล
๑.๓.พัฒนาศูนยศึกษา
พัฒนาครใูหมีความเขมแข็ง
สนองตอบความตองการของ
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.การพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตครู
๒.๒.การผลิตครูที่ขาดแคลน
๒.๓.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ,ผูชวยอธิการบดี
ฝายขอมูลสารสนเทศทองถิ่น
 /คณะทํางาน : คณะครุ
ศาสตร

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ,ผูชวยอธิการบดี
ฝายขอมูลสารสนเทศทองถิ่น
 /คณะทํางาน : คณะครุ
ศาสตร

ธุรกิจการทองเที่ยวครบวงจร
๑.๗.มีมัคคุเทศกรองรบั
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ
๑.๘.มีกิจกรรมการแสดง
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

จํานวนคร/ูผูบริหารที่เขารับการ
พัฒนา

สงป.17 คน ๕๐๐ ๒๖๐ ๒๖๐ ๒๖๐   1,280

ความพึงพอใจของผูเขารับบรกิาร
พัฒนาและหนวยงานผูใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

สงป.19 รอยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕

ครแูละบุคลากรทางการศึกษาเขา
รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่
กําหนด

สงป.21 รอยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕

จํานวนนักเรยีนที่ไดรับการ
สนับสนุนตามโครงการ

สงป.26 คน  1,233  1,229  1,229  1,229  4,920

ผูปกครองสามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรบัสนับสนุน

สงป.27 รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต

11.สรางความมั่นคง
กาวหนาและ
สวัสดิการของ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

จํานวนบุคคลากรสายสนับสนุนที่
เขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพ
ไดไมนอยกวารอยละ 60

แผนกลยุทธ รอยละ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ 1.ยกระดบัศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน

1.บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความม่ันคงในชีวิตและมี
ความกาวหนาในสายงาน
อาชีพ

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายอาคารสถานที่ ภูมิส
ถาปตย และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร /คณะทํางาน :
 งานบริหารงานบุคคล

: ๔ เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

๑.๑.ปรับปรุงและออก
ขอบังคับ ระเบียบและ
ประกาศที่เอื้อตอ
ความกาวหนา สิทธิ
ประโยชนสวัสดิการ 
คาตอบแทนและกองทุน
พัฒนาบุคลากรเพ่ือสราง
ความม่ันคงในวิชาชีพ ของ
พนักงาน
๑.๒.พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลการ

4.พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ

: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

: ๓ เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

: ๒ เพ่ือขยายกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

: ๖ ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ินและอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

: ๗ เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ

: เตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

: ผูสําเรจ็การศึกษาดานสังคมศาสตร

: ผลงานการใหบริการวิชาการ

: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

: ผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

บุคลากรสายวิชาการทุกคนเขา
รวมกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัย
จัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

สกอ.4.2 รอยละ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕ ๖๕

12.การวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม

นักวิจัยเพ่ิมข้ึนทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ อยางนอยรอยละ ๕๐

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ 1.ใชการวิจัยสรางความ
เขมแข็งใหกับการดําเนินงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
พ้ืนที่ที่รบัผิดชอบ

1.งานวิจัยมีความเขมแข็ง
และสามารถตอยอดเปน
นวัตกรรมได

มีงบประมาณดานการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกเพ่ิมข้ึนจากฐาน
เดิมไมนอยกวารอยละ 3

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒

2.สงเสริมศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการ

2.บุคลากรสายวิชาการมี
ความม่ันคงในชีวิตและมี
ความกาวหนาทางวิชาการ

และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
และความสามารถ
๑.๓.สงเสริมการพัฒนา
ตนเอง 
๑.๔.สงเสริมการวางแผนการ
ใชเงิน
๑.๕.สนับสนุนใหบุคลากร
ไดรับเกียรติและการยอมรับ
จากสังคม
๒.๑.สรางความมั่นคงใหกับ
บุคลากร
๒.๒.สรางความกาวหนาทาง
วิชาการ
๒.๓.สรางความกาวหนาทาง
คุณวุฒิ
๒.๔สรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน

๑.๑.ปรับระเบียบ กฏเกณฑ
 กติกาการทําวิจัย
๑.๒.สรางและพัฒนานักวิจัย
๑.๓.สงเสริมสนับสนุนให
บุคลากรทํางานวิจัยรวมกับ
หนวยงาน ตาง ๆ ทั้งภาครฐั
 และเอกชน
๑.๔.จัดหาทรพัยากรเพ่ือ
สนับสนุนสงเสริมงานดานวิจัย
๑.๕.สงเสริมสนับสนุนการ
เผยแพรงานวิจัยทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

ประธาน : ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา /
คณะทํางาน : สถาบันวิจัย
และพัฒนา

ประธาน : รองวิชาการ /
คณะทํางาน : งาน
บริหารงานบุคคล
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

มีเครอืขายดานการวิจัย ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่เพ่ิมข้ึน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

สกอ.2.2 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย

สกอ.2.3 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

สกอ.4.2 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร

สกอ.4.2 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

จํานวนโครงการวิจัย สงป.22 โครงการ ๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๖๔

จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ สงป.23 โครงการ ๖ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๖๓

จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด

สงป.24 ผลงาน ๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๖๔

จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา

สงป.25 รอยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕

13.การบริการ
วิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี

มีโครงการบริการวิชาการ 1 สาขา
 / 1 กิจกรรม
อยางบูรณาการ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

สาขา/
กิจกรรม

๑/๑ ๑/๑ ๑/๑ ๑/๑ ๑/๑ 1.ใหบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน
และทองถ่ินเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน

1.พัฒนาศักยภาพและสราง
ความเขมแข็งของชุมชน/
ทองถ่ิน

จํานวนชุมชนที่ไดรบัการบริการ
วิชาการเพ่ือพัฒนา ทักษะ อาชีพ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน
ชมุชน

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐

จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินไดรับ
การบริการวิชาการเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมในอัตราเพ่ิมข้ึนทุกป

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน
ภูมิปญญา

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐

การบริการวิชาการแกสังคม สกอ.3.1 ขอ 4 4 4 4 4

๑.๑.การบริการวิชาการ
ใหแกชุมชนและทองถ่ิน
๑.๒.ถายทอดเทคโนโลยีสู
ชมุชน/ทองถ่ิน
๑.๓.การพัฒนาทักษะอาชีพ
และรายไดชุมชนและรายได
แกชุมชนและทองถ่ิน
๑.๔.ยกระดบัมาตรฐาน
วิสาหกิจวิสาหกิจชุมชน
๑.๕.ภูมิปญญาไทยสูการ
พัฒนาทองถ่ิน/ชมุชน

ระดับชาติและนานาชาติ
๑.๖.สงเสริม คุมครอง
ผลงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่เปนทรัพยสิน
ทางปญญา
๑.๗.สรางเครือขายกับ
หนวยงานระดับชาติและ
นานาชาติเพ่ือการวิจัย

ประธาน :  ผูชวยอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการและสห
กิจศึกษา ,ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา / 
คณะทํางาน : คณะ/
สถาบัน/สํานัก   
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

งานบริการวิชาการแลวเสรจ็ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

สงป.20 รอยละ 85 86 87 88 85

จํานวนผูเขารับบริการ สงป.15 คน  2,850  4,350  4,350  4,350   15,900

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการเพ่ือสังคม

สงป.16 โครงการ/
กิจกรรม

 86  86  86  86  344

14.การทํานุบํารุง 
อนุรักษฟนฟู 
เผยแพร/แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับความสําเร็จของผลงานดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปญญาระดบัทองถิ่น 
ระดับชาติและนานาชาติไมนอย
กวารอยละ 80

แผนกลยุทธ รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1.การทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการ
ยอมรบัระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติและนานาชาติ

1.ผลงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการ
ยอมรบัระดับทองถ่ิน 
ระดับชาติและนานาชาติ

ความสําเร็จของโครงการที่ศึกษา
รวบรวม อนุรักษ ฟนฟูและ
เผยแพร แลกเปลี่ยนเรยีนรู
ศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวารอยละ
80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

จํานวนผูเขาชมฐานขอมูล
ศิลปวัฒนธรรมที่เพ่ิมขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐

ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕ ๗๕

มีผลงานวิจัยที่ไดรบัทุนดานศิลป
และวัฒนธรรมและไดมาตรฐาน
เพ่ิมขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๓

จํานวนศิลปนดีเดนในทําเนียบ
ของสถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ิมข้ึน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๒

พัฒนาทองถ่ิน/ชมุชน

ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน / 
คณะทํางาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา/สอศ./
คณะ/กองพัฒนานักศึกษา

๑.๑.พัฒนาระบบและกลไก
ดานการบริหารจัดการ การ
ทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู 
เผยแพร/และเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม
๑.๒.ศึกษาวิจัยรวบรวม 
อนุรักษ ฟนฟู ถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม
๑.๓.เปนหลักในการบริการ
วิชาการดานศิลปวัฒนธรรม
ไทยและอยุธยา
๑.๔.สรางเครือขายทั้งใน
ระดับประเทศและ
ตางประเทศโดยเฉพาะกลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
๑.๕.บูรณาการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการและกิจการ
นักศึกษา
๑.๖.เผยแพรประชาสัมพันธ
ผลงาน
๑.๗.ปรับภูมิทัศนและ
สิ่งแวดลอมสถาบันอยุธยา
ศึกษา
๑.๘.หาทุนสนับสนุนงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมจากทั้ง
ในและตางประเทศ
๑.๙.ยกยองเชิดชู สงเสรมิ
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (คณะ สํานัก
 สถาบัน มหาวิทยาลัย)

สกอ.4.1 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

14.3.มีตํารามาตรฐานของวิชา
อยุธยาศึกษา

แผนกลยุทธ ตํารา ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 2.เปนศูนยกลางการเรียนรูดานอยุธยาศึกษา2.มหาวิทยาลัยเปน
ศูนยกลางการเรยีนรูดาน
อยุธยาศึกษา

มีผลงานวิจัยดานอยุธยาศึกษาที่
ไดมาตรฐาน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน ๑ ๑ ๑ ๓

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

สงป.28 โครงการ/
กิจกรรม

25 26 27 28 ๑๐๖

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สงป.29 คน  3,550  3,600  3,650  3,700   14,500

โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค
ของโครงการ

สงป.30 รอยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕

โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม
ระยะเวลา

สงป.31 รอยละ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕ ๘๕

15.การสงเสริมและ
เผยแพรกิจกรรมตาม
พระราชดําริ

ผูรับบริการเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1.สงเสริม เผยแพรกิจกรรม
ตามแนวพระราชดําริและ
ความรูความเขาใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.ผูรับบริการมีความรูความ
เขาใจในกิจกรรมตามแนว
พระราชดําริ

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายบริหาร /คณะทํางาน : 
สํานักงานอธิการบด ี/กอง
พัฒนานักศึกษา

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ, รองอธิการบดี
ฝายนโยบายและแผน
/คณะทํางาน : สอศ./คณะ/
กองบริการการศึกษา ,สวพ.

๑.๑.วางแผนและจัด
กิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดีอยางตอเนื่อง
๑.๒.การนอมนําพระบรม
ราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระ

๑.๙.ยกยองเชิดชู สงเสรมิ
ศิลปน ศิลปวัฒนธรรม
๒.๑.ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
อยุธยาศึกษา
๒.๒.จัดทําฐานขอมูล 
รวบรวมองคความรู งานวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรม
๒.๓.ศึกษาวิจัยอยุธยาศึกษา
ในทุกมิติ โดยเฉพาะเชิง
ประวัติศาสตร
๒.๔.สรางเครือขายกับครู
ภูมิปญญา
๒.๕.ประชาสัมพันธ 
เผยแพรผลงาน
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

ผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80
 มีความรูความเขาใจในโครงการ
ตามพระราชดําริ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวน
รวมในการดาํเนินงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย รอยละ
 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 1.มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยู
ในระดับสูงตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

1.มหาวิทยาลัยคุณภาพ ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายงานประกันคุณภาพ /
คณะทํางาน : งานประกัน
คุณภาพ 

มีการรายงานผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพอยางนอย 2 
ครั้งตอป

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ครั้ง/ป ๒ ๒ ๒ ๒ ๘

ระดับการมีสวนรวมในการจัดการ
ความรูดานงานประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ
การมี
สวนรวม

ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ครั้ง/ป ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

มีคลังความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือเผยแพร 
อยางนอย 1 ชองทาง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ชองทาง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูรวมกับ
เครือขาย ปละ 1 ครั้ง

แผนกลยุทธ ครั้ง/ป ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

มีฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพครอบคลุมทุกตัวบงช้ี

แผนกลยุทธ คลอบ
คลุม
รอยละ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ระบบกํากับตดิตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดบั
หลักสูตรและคณะ

สกอ.5.3 ขอ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔

16.การประกัน
คุณภาพการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมมาพัฒนานักศึกษา
๑.๓.จัดตั้งศูนยสามบัณฑิต
ตามแนวพระราชดําริ เรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๑.๑.พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒.พัฒนาและวางระบบ
การจัดการความรู
๑.๓.พัฒนางานบริหาร
จัดการงานดานการประกัน
คุณภาพ
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

จํานวนหลักสูตรนานาชาติ /EP ที่
เพ่ิมขึ้น

แผนกลยุทธ หลักสูตร ๑ ๑ ๑ ๓ 1.ยกระดบัมหาวิทยาลัยใหมี
การพัฒนาสูสากล

1.มหาวิทยาลัยมีความ
พรอมสูมาตรฐานสากล

จํานวนหลักสูตรหรือผลงานวิจัยที่
ผลิตรวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศเพ่ิมข้ึน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

หลักสูตร/

ผลงานวิจัย
๑ ๑ ๑ ๑ ๔

ความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาที่ไดรับการอบรมหรือ
รวมกิจกรรม ณ ตางประเทศไม
นอยกวารอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

จํานวนการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต/ิASEAN ที่เพ่ิมข้ึน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ครั้ง/ป ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

จํานวนรายวิชาดานอาเซียนศึกษา
เพ่ิมขึ้น

แผนกลยุทธ จํานวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 2.มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน
อาเซียนศึกษาในทองถ่ิน

2.มหาวิทยาลัยมีความ
พรอมสูมาตรฐานสากลและ
พรอมสูสังคมพหุวัฒนธรรม

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายนโยบายและแผน/
คณะทํางาน : งานวิเทศ
สัมพันธ, คณะ/สํานัก/สถาบัน

17.การเสริมสราง
บทบาท ศักยภาพใน
อาเซียนและสากล

๑.๑.พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารจัดการ
๑.๒.สรางความเขมแข็งทาง
วิชาการกับตางประเทศ
๑.๓.ขยายความสัมพันธ 
ระหวางประเทศ
๑.๔.ทุนและความรวมมือกับ
ตางประเทศ
๑.๕.ยกระดบัคุณภาพการ
วิจัยสูสากล
๑.๖.ยกระดบัการบริการ
วิชาการสูสากล
๑.๗.พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษากับตางประเทศ
๑.๘.จัดทําฐานขอมูลและ
Website วิเทศสัมพันธ เพ่ือ
เผยแพร,ประชาสัมพันธงาน
ดานวิเทศฯ
๒.๑.พัฒนาระบบและกลไก
ดานการบริหารจัดการ
๒.๒.วิจัยและพัฒนาองค
ความรูที่เก่ียวของกับกลุม
ประเทศอาเซียน
๒.๓.สรางเครือขายความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา
และองคกรในกลุมประเทศ
อาเซียน
๒.๔.พัฒนาศักยภาพดาน
ภาษาอังกฤษและภาษากลุม
ประเทศอาเซียน
๒.๕.สรางเสริมองคความรู 
ความเขาใจและเจตคติที่ดี
ระหวางกลุมประเทศอาเซียน
๒.๖.พัฒนาฐานขอมูลและ
เว็บไซดดานภูมิภาคอาเซียน

ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ,รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน /
คณะทํางาน : งานวิเทศ
สัมพันธ , คณะ/สํานัก/
สถาบัน
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

จํานวนเครือขาย/โครงการหรือ
กิจกรรมความรวมมือกับ
ตางประเทศหรือกลุมประเทศ
อาเซียนเพ่ิมข้ึน

แผนกลยุทธ จํานวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

จํานวนนักเรยีน นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาหรือ
ประชาชนทั่วไปเขารับการอบรม
ดานภาษา การแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษา

สงป.1 คน  1,221  1,421  1,410  1,420  5,472

ผูเขารวมโครงการมีทักษะดาน
ภาษาเพ่ิมข้ึน

สงป.2 รอยละ  65  65  65  65  65

18.พัฒนานักศึกษา
ตามลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค

นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน

แผนกลยุทธ รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 1.นักศึกษามีลักษณะที่เปนไป
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค

1.นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ตามลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค

มีกิจกรรมตามความรวมมือ
ระหวางสถาบันอยางตอเนื่อง
อยางนอย 1 ครั้ง ตอปการศึกษา

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ครั้ง/ป >1 >1 >1 >1 >๔

เว็บไซดดานภูมิภาคอาเซียน
๒.๗.บริการวิชาการดาน
อาเซียนศึกษา

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา /
คณะทํางาน :กองพัฒนา
นักศึกษา, คณะทุกคณะ

๑.๑.พัฒนาดานคุณธรรม 
จริยธรรม
๑.๒.พัฒนาทักษะมนุษย
สัมพันธและความรับผิดชอบ
๑.๓.การสรางเครือขายดาน
การพัฒนานักศึกษา
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความเปน
ผูนําและผูตามที่ดีใหนักศึกษา
กอนจบการศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ครั้ง ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

มีการพัฒนานักศึกษาใหเกิด
ความคิดสรางสรรคจากการ
ปฏิบัติงานจริง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ครั้ง/ป ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (หลักสูตร)

สกอ.2.1 คะแนน ๔ ๔ ๔ ๔ ๕๔

นักศึกษาเกิดการเรยีนรูและเขาใจ
ผลของการทุจริตและคอรัปชั่น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจกรรม/
ป

๑ ๑ ๑ ๑ ๔

มีการจัดต้ังสภานักศึกษาเพ่ือมา
ตรวจสอบความถูกตองขององคกร

แผนปฏิบัติ
ราชการ

องคกร ๑ ๑ 1 1 ๑

นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 
เขารวมกิจกรรมที่เก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

๒.๑.ปองกันการทุจริต
คอรัปชั่น
๒.๒.พัฒนาจิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริตคอรัปชัน
๒.๓.สรางแรงจูงใจในการ
สรางจิตสํานึกในการตอตาน
การทุจริต คอรปัช่ัน

2.บัณฑิตและนักศึกษามี
จิตสํานึก “เกงจริง ตองไมโกง”

2.นักศึกษาและบัณฑิต มี
คานิยม “เกงจริงตองไมโกง”

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา /
คณะทํางาน :กองพัฒนา
นักศึกษา, คณะทุกคณะ
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

5.พัฒนาพันธกิจที่สําคัญในพ้ืนที่

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต

จํานวนผลงานวิจัยและการบริการ
วิชาการที่ชวยพัฒนาผลผลิต ทาง
การเกษตร ที่เพ่ิมข้ึน

แผนกลยุทธ ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 1.สินคาเกษตรกรรมมีมูลคา
และคุณภาพเพ่ิมขึ้น ชุมชน
ทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมข้ึน

1.ชมุชนทองถิ่นมีรายได
เพ่ิมขึ้น

จํานวนผลงานวิจัยที่ใชในการ
แกไขปญหาของเกษตรกร

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ผลงาน ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐

รอยละความสําเร็จของการบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอยละ 10

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐

มีหลักสูตรบริการวิชาการเพ่ิมขึ้น
อยางนอย ๔ หลักสูตร

แผนปฏิบัติ
ราชการ

หลักสูตร ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 2.การพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ใหตรงกับความตองการของ
สถานประกอบการและ
วิสาหกิจชุมชนสูการเปน
ผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม  

2.เสรมิศักยภาพของแรงง
งานและขีดความสามารถใน
การแขงขันของ
ภาคอุตสาหกรรม/ SMEs

ประธาน :  ผูชวยอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการและสห
กิจศึกษา ,ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา /
คณะทํางาน : คณะ/
สถาบัน/สํานัก  ,สวพ.

19.ยกระดบัภาค
เกษตรกรรม/
อุตสาหกรรม

: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา , 
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา/ คณะทํางาน :  
ผูชวยอธิการบดีฝายบรกิาร
วิชาการและสหกิจศึกษา, 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ , 
คณาจารยสาขา
เกษตรศาสตร , นักศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร

๑.๑.เพ่ิมศักยภาพผลผลิต
ทางการเกษตร
๑.๒.เพ่ิมประสิทธิภาพในกา
ระบวนการผลิตทาง
การเกษตร
๑.๓.พัฒนาชองทาง
ทางการตลาด
๒.๑.เชื่อมโยงเครอืขาย
ภาคอุตสาหกรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๒.๒.สงเสริมอุตสาหกรรม
จากผลิตภัณฑชุมชน
๒.๓.เชื่อมโยงเครอืขาย
ภาคอุตสาหกรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๒.๔.พัฒนาระบบการศึกษา
เพ่ือใหสามารถผลิตแรงงาน
ที่มีศักยภาพและรองรบั
ประชาคมอาเซียน

: ผลงานการใหบริการวิชาการ

: ๖ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

: ๔ เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

: ๗ เพ่ือวิจัยและพัฒนาในการถายทอดองคความรู

: ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

20.ยกระดบัการ
จัดการ Logistic

จํานวนผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ นําไปใชในการ
พัฒนาการขนสงสินคา ทางบก 
ทางน้ํา

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ผลงานวิจัย ๑ ๑ ๑ ๓ 1.มีการขนสงสินคาที่มีคุณภาพ
เพ่ิมขึ้น

1.การขนสงสินคามีคุณภาพ
มากขึ้น

จํานวนหลักสูตรบริการวิชาการ
เพ่ือพัฒนาการจัดการ Logistic 
เพ่ิมขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

หลักสูตร ๑ ๑ ๑ ๑ ๔

จํานวนเครือขายในการบริหาร
จัดการน้ําทวม/น้ําแลงไมนอยกวา
 5 เครือขาย/ป

แผนปฏิบัติ
ราชการ

เครือขาย
/ป

๕ ๕ ๕ ๕ ๒๐ 1.มีการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ

1.มหาวิทยาลัยรวมเปนสวน
หนึ่งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินมีสวน
รวมในการบริหารจัดการน้ําทวม/
น้ําแลงเพ่ิมขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๙๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐

มีบทความทางวิชาการเก่ียวของ
กับน้ําทวมน้ําแลงไมนอยกวา 2 
เรื่อง/ป

แผนปฏิบัติ
ราชการ

เรื่อง/ป ๒ ๒ ๒ ๒ ๘

จํานวนชุมชนที่ไดรบัการอบรม
เรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๔ แหง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน
ชมุชน

๑ ๑ ๑ ๑ ๔

21.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๑.๑.เพ่ิมศักยภาพการขนสง
สินคา
๑.๒.เพ่ิมประสิทธิภาพในกา
ระบวนการขนสงสินคา
๑.๓.พัฒนากระบวนการ
ขนสงสินคาอยางตอเนื่อง

ประธาน :  รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา ,
ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา/คณะทํางาน :  
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
 , คณาจารยสาขาโลจิสติกส
 , นักศึกษาสาขาโลจิสติกส

๑.๑.พัฒนาระบบและ
โครงสรางในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการสภาพแวดลอม/ขยะ
และมลพิษ/ผักตบชวา
๑.๒.ประชาชนมีความรู
ทัศนคติที่ดี
๑.๓.น้ําในแมน้ําลําคลองมี
คุณภาพดขีึ้น
๑.๔.พัฒนาแมน้ําปาสัก 
แมน้ํานอย แมน้ําเจาพระยา
เปนทรพัยากรทองเที่ยว
๑.๕.สรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวทางน้ําและ
ทรัพยากรการทองเที่ยวอื่น
๒.๑.มีเครอืขายความรวมมือ
ของชุมชนในการบริหาร
จัดการ     น้ําทวมและน้ําแลง
๒.๒.สงเสริมและใหความรู
แกชุมชนและทองถ่ินสงเสรมิ
ใหมีองคกรบริหารจัดการน้ํา
ในชุมชน
๒.๓.ความรวมมือในการให
ความรูในการพัฒนาชุมชน
ในภาวะน้ําทวมน้ําแลง

2.ลดความรุนแรงและ
ผลกระทบจากปญหาน้ําทวม
และน้ําแลง

2.มหาวิทยาลัยรวมเปนสวน
หนึ่งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายบริหาร
/คณะทํางาน : คณะ
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

มีเครอืขายภูมิปญญาสูการพัฒนา
ทองถ่ินอยางย่ังยืนและสราง
มูลคาเพ่ิม

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน
เครือขาย

๑ ๑ ๑ ๑ ๔

6.เสรมิสรางสถานะทางการเงินใหเขมแข็ง

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต

22.บริการวิชาการ
เพ่ือจัดหารายได

มหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก
การบริการวิชาการไมนอยกวา
รอยละ ๑๐

แผนกลยุทธ รอยละ ๒.๕ ๒.๕ ๒.๕ ๒.๕ ๑๐ 1.จัดหารายไดจากการบริการ
วิชาการ

1.มหาวิทยาลัยมีรายได
เพ่ิมขึ้น

ประธาน : ผูชวยอธิการฝาย
บริการวิชาการและสหกิจ
ศึกษา/คณะทํางาน : คณะ

: ๓ เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

: เตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

: ผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

: ผูสําเรจ็การศึกษาดานสังคมศาสตร

: ผลงานการใหบริการวิชาการ

: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

: ๔ เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

: ๒ เพ่ือขยายกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพ่ือตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

๑.๑.หลักสูตรบริการวิชาการที่
สามารถจัดหารายได
๑.๒.พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ตามศักยภาพของสาขาวิชาเพ่ือ
จัดหารายได
๑.๓.พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
เชนสืบทอดภูมิปญญาไทย
๑.๔.การใชประโยชน
หองปฏิบัติการเพ่ือหารายได
๑.๕.การจัดหารายไดจาก
นวัตกรรมผลการวิจัย ถายทอด

ในภาวะน้ําทวมน้ําแลง
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

มีฐานขอมูลและหลักสูตรบริการ
วิชาการเพ่ือ จัดหารายไดเพ่ิมข้ึน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑

23.การใชประโยชน
จากทรพัยสินของ
มหาวิทยาลัย

23.1.จํานวนรายไดที่เพ่ิมข้ึนจาก
การใชประโยชนจากสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัยทุกป

แผนกลยุทธ รอยละที่
เพ่ิมขึ้น

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๓๐ 1.มหาวิทยาลัยมีรายไดเพ่ิมข้ึน
จากการใชสินทรัพยของ
มหาวิทยาลัยอยางเต็มศักยภาพ

1.มหาวิทยาลัยมีรายได
เพ่ิมขึ้น

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและ
กฏหมาย /คณะทํางาน : 
สํานักงานอธิการบดี

๑.๑.กําหนดนโยบายและ
แนวทางการจัดหารายได
จากทรพัยสิน/ทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย
๑.๒.รวบรวมขอมูลพื้นฐาน
รอบดาน
๑.๓.จัดทําภารกิจเพ่ือการขับ
เคลื่อนที่ชัดเจน
๑.๔.นํานโยบายสูการปฏิบัติ
จัดกิจกรรมในพ้ืนที่เปาหมาย
๑.๕.การบริหารโครงการ
กิจกรรมที่กําหนดตาม
วัตถุประสงค

นวัตกรรมผลการวิจัย ถายทอด
เทคโนโลยี
๑.๖.ปรับระเบียบกฎเกณฑการ
ใหบริการวิชากร เพ่ือจัดหา
รายได
๑.๗.การใหบริการวิชาการเพื่อ
จัดหารายไดสูอาเซียน/สากล

32



๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

7.ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย

นโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ

เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน

ผลผลิต

24.ปรับปรุง
โครงสรางและระบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

จํานวนกฎหมายที่ปรับแกให
สอดคลองกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ

กฎหมายที่

ไดรับการ

ปรับแกให

ครอบคลุม

๘๐ ๘๐ ๙๐ ๘๐ ๘๐ 1.มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติ
ภารกิจไดครบถวนมีประสิทธิผล

1.มีความคลองตัวในการ
บริหารจัดการ

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและ
กฏหมาย /คณะทํางาน : 
สํานักงานอธิการบด ี/คณะ/
หนวยงาน

: ผูสําเรจ็การศึกษาดานสังคมศาสตร

: ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

: ผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

: ผลงานการใหบริการวิชาการ

: ๖ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

: ๔ เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

๑.๑.กําหนดและเตรียม
ความพรอมขอมูลเบื้องตน
๑.๒.แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือ
รองรบัการดําเนินงาน
๑.๓.ทบทวนข้ันตอนและ
วิธีการเพ่ือสรางความชัดเจน
เกิดข้ึน
๑.๔.จัดทําเอกสาร
ประมวลผลเพ่ือเขาสูการทํา
ขอบังคับรายได
๑.๕.เขาสูกระบวนการทํา
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
๒.๑.กําหนดนโยบายเปน
แนวทางเพ่ือสงเสรมิการ

: ๓ เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร/
กลยุทธ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ ผลสัมฤทธ์ิตัวชี้วัดความสอดคลองเช่ือมโยง ที่มา หนวยนับ ประธาน/คณะทํางาน
คาเปาหมาย

กระบวนงาน

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่
มีตอกฎหมายอยูในระดับไมนอย
กวา รอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 2.การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยมีความคลองตัว

2.การบังคับใชกฎหมายที่
สอดคลองกับบทบาทหนาที่
ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ทองถ่ิน

25.การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

มีแผนคูมือการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในครบทุกดาน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

เลม 1 2 3 3 3 1.มีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน

1.ความเสียหายที่จะเกิดข้ึน
ลดลง

สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน สูการปฎิบัติได

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐

มีการเบิกจายงบประมาณเปนไป
ตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดทุกไตรมาส

แผนปฏิบัติ
ราชการ

เปนไป
ตาม
เปาหมาย

เปนไป
ตาม

เปาหมาย

เปนไป
ตาม

เปาหมาย

เปนไป
ตาม

เปาหมาย

เปนไป
ตาม

เปาหมาย

เปนไป
ตาม

เปาหมาย

หนวยงานสงแผนและโครงการ
งบประมาณ ตามเวลาที่ กําหนด

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

แนวทางเพ่ือสงเสรมิการ
พัฒนา
๒.๒.รวบรวมขอมูลเพ่ือ
ดําเนินการใหมีการพัฒนา
โดยคณะทํางาน
๒.๓.กําหนดภารกิจความ
จําเปนเรงดวน
๒.๔.ตรวจขอบังคับโดยผาน
กระบวนการตามขั้นตอน
๒.๕.ประกาศใชบังคับและ
ติดตามประเมินผล

๑.๑.รับนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในจากผูบริหาร
๑.๒.พัฒนาบุคลากรดาน
การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
๑.๓.จัดทําคูมือการบริหาร
ความเสี่ยง
๑.๔.จัดทําแผนการ
ตรวจสอบภายใน
๑.๕.ดําเนินการตรวจสอบ
ภายใน

ประธาน :  รองอธิการบดี
ฝายบริหาร
/คณะทํางาน : หนวย
ตรวจสอบภายใน, ทุก
หนวยงาน
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ภาคผนวก



1.ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา

ผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นปัจจัยน าเข้า ( input) 
กระบวนการ (process) และ ผลผลิต/ผลลัพธ์ (output) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยน าเข้า, กระบวนการ, 
และผลผลิต/ผลลัพธ์ เท่ากับ 3.30 (การด าเนินงานระดับพอใช้) , 4.67 (การด าเนินงานระดับดีมาก) , 
และ 2.69 (การด าเนินงานระดับพอใช้) ตามล าดับ โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตั วบ่งชี้เท่ากับ 3.72 
คะแนน (การด าเนินงานระดับดี)  

พิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่มีการด าเนินงานดีมาก  โดยมีคะแนนประเมิน
เท่ากับ 5.00 จ านวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
งบประมาณ  มีผลการด าเนินงานในระดับดีจ านวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
(คะแนนประเมิน 3.57)  องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม (คะแนนประเมิน 4.46)  และ
องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คะแนนประเมิน 4.00)  และมีผลการด า เนินงานใน
ระดับพอใช้ จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (คะแนนประเมินเท่ากับ 2.72) 
และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนนประเมินเท่ากับ 3.00) จากการพิจารณาระบบ
พบว่าการด าเนินงานที่เป็น “กระบวนการ” มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” เป็นส่วนใหญ่ ดังตาราง 
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1.1 ตารางผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ตัวบ่งชี้ สกอ ตัวบ่งชี้ สกอ+สถาบัน 
I P O รวม ผลการประเมิน I P O รวม ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 3.26 4.50 5.00 4.10 ด ี 3.26 4.50 3.11 3.57 ดี 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 3.39 4.50 - 4.13 ด ี 3.39 4.50 1.30 2.72 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 3.92 4.46 ดี 
องค์ประกอบที่ 6 - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 7 - 4.50 - 4.50 ด ี - 4.50 3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 8 - 5.00 - 5.00 ดีมาก - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 9 - 4.00 - 4.00 ด ี - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 97 - - - - - - - 4.86 4.86 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 98 - - - - - - - 4.00 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 99 - - - - - - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบ 3.30 4.67 5.00 4.44 3.30 4.67 2.69 3.72 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก พอใช้ ดี 
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1.2 ในภาพรวม จุดแข็งและข้อเสนอแนะส าหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
 (1) จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและตัดสินใจที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญ  และมีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี เช่น การ
ให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในแหล่งที่เอ้ือประโยชน์ต่อการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และมีหน่วยงานที่
ด าเนินงานในการหารายได้ เช่น สถาบันอยุธยาศึกษา 

(2) ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดเกณฑ์หรือระเบียบเพ่ือสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน

ของพนักงานสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากรมีความภักดีและร่วมมือร่วมใจในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 

2. ควรเพ่ิมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากร้อยละ 2.82 ของงบประมาณมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556 ในปีงบประมาณ 2557 และในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้น นอกจากนี้ควรก าหนดมาตรการ
ในการสนับสนุนผู้ที่ท าผลงานด้านการวิจัยให้ชัดเจนและเหมาะสมกับผลกระทบที่ได้จากผลงานวิจัยนั้นๆ   

3. มหาวิทยาลัยควรมีห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่างน้อย 2 ห้อง
4. มหาวิทยาลัยควรปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ธรรมชาติและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
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2.การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่ส าคัญ  
2.1 การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง ซึ่งทวีความส าคัญเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมโลก  

2.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก  
2.3 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาส าคัญความต้องการ

พืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมประชากรโลก  
2.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีชีวภาพ  
 

3.การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน 
ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น

ในหลายๆ ด้าน อาทิ การเปิดเขตแดนการค้าเสรี การบริการ การลงทุน แรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น รวม
ไปถึงด้านการศึกษาท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนอย่างแน่นอน  

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากมีนโยบายความร่วมมือกับประเทศอาเซียน
แล้ว ยังมีความร่วมมือกับประเทสในภูมิภาคอ่ืนทั่วโลกโดยมีความร่วมมือทางด้านการจัดสรรทุนการศึกษา 
โครงการวิจัยร่วม โครงการประชุมวิชาการร่วม โครงการฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ คณาจารย์ 
และโครงการแลเปลี่ยนนักศึกษา และกิจกรรมอ่ืนๆ  

 

3.1 ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1. การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ต้องไม่ให้การเปลี่ยนแปลง

นี้มากระชากลากเราไปอย่างทุลักทุเล เราต้องเตรียมความพร้อมทันที ตลอดเวลา โดยเฉพาะบุคลากรต้องตาม
ให้ทันและยืดหยุ่นปรับตัวให้รับสถานการณ์ได้ 

2.  ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของ ASEAN บุคลากรและนักศึกษา ต้องเพ่ิมทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้ 

3.  ปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เพ่ือลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน (Conflict 
Management) จึงต้องค านึงถึงการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น 

4.  สร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN เพ่ิมโอกาสในการท างาน เพราะเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี คณะกรรมการวิชาชีพ สภาวิชาชีพ ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบนี้
อย่างเร่งด่วน 

5.  โอกาสในการเป็น Education Hub โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย แต่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเป็นตัวน า 

  6.  การจัดการรับรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การเรียนจากชีวิตจริง ลงมือท าเป็นทีม 

3.2 ผลกระทบที่จะเกิดกับ “บัณฑิต” ไทย 
 

 1. ต้องแข่งขันกับบัณฑิตในภูมิภาคและจากทั่วโลก 
 2. ต้องมีคุณสมบัติ และทักษะในการปรับตัว และมีทัศนคติที่ดี ในการใช้ชีวิตในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และสังคมโลกได้ และยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
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4.  ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  1 ๒  
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 เป้าหมายตามทิศทางของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๒ ประเด็น ไดแก่  

๑.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง มีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องคือการ
ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา โดยพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริ หาร
จัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน 
ผลักดันด้านงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพานิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

๒.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ โดยการแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม และยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพในทุกด้าน  

 
5. ผลการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd)    
 1.  มีคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
 3.  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่า 
  ของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 4.  มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 5.  มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
 6.  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
 7.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
 8.  ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6. บริบทตามกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 – 2565 
 6.1 เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา 
 คือ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวส าหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย  
 6.2 ภาพอนาคตที่ส่งผลต่ออุดมศึกษา 
  ภาพอนาคตที่ส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษาที่จะน ามาพิจารณาในการจัดท าแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 
ดังต่อไปนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงของประชากร : ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
 2. การมีงานท า และตลาดแรงงานในอนาคต : โครงสร้างทางสังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญ 
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 3. การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง  
 4. เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต : เปลี่ยนแปลงทั้งมิติการใช้ชีวิตการเรียนรู้ 
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น การท างาน โดยมีหลายอาชีพ การท างานไร้สังกัด ความเสี่ยงต่อ
รายได้ที่ไม่แน่นอน เป็นต้น 
 5. ปรัชญาเศรษฐกิจ 
 6. สถานะเศรษฐกิจของประเทศ  
 7. แนวทางการจัดการศึกษาของไทยในทศวรรษที่สอง  : มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ โดยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ (1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย (2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ (3) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาหลักการและกรอบแนวคิด 
เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้พร้อมทั้งเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษา
อย่างเป็นระบบ   
 
7.ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวัยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ 
มีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท างานเป็นกลุ่มได้มีศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม จิตส านึก และภูมิใจ
ในความเป็นไทย ก้าวทันโลก เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พ้ืนฐาน ที่จ าเป็น สมรรถนะ ความรู้ 
ความสามารถท างานมีประสิทธิภาพมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค 
 2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่เป็นผู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ
กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง ดี และมีใจรัก มาเป็นครูอย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งในระบบนอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการใหม่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน เอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีการน าระบบ และวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่ ควบคู่กับการสร้างผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการเงิน และงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ 
 

 8. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม  
             รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้  
             ๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
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             ๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส 
             ๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
             ๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้ อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี  
             ๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน  
             ๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
             ๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ 
             ๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
             ๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
             ๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  
 
9. นโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โดยจังหวัดใช้การท างานเชิงยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น 4 Cluster ได้แก่ 
 1 เศรษฐกิจ 
 2 สังคม 
 3 ความมั่นคง 
 4 การบริหารจัดการ 
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๑๐.แผนกลยุทธ์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  

การ พัฒนามหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏพระนครศรี อ ยุ ธ ย า ในร ะยะ  5  ปี  พ . ศ .2559 -2563 
มีความท้าทายที่มาพร้อมกับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องทั้งในเชิง เศรษฐกิจ สังคม นโยบาย กฎหมาย และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไม่อาจมองข้ามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้ มหาวิทยาลัย
จึงต้องมีการพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยจะมีการพัฒนาตามจุดเน้น ได้แก่ 
การพัฒนาการท่องเที่ยว และการผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีที่มาจากจุด
แข็งคือความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงในด้านการผลิตครูมายาวนานและตั้งอยู่ในพ้ืนที่เมืองมรดกโลก นอกจากการ
พัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้นแล้วยังได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาในทุกด้านของแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี 
 พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธี SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้ว ยวิธี  
SWOT Analysis 
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เมื่อได้ด าเนินการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันด้วยวิธี SWOT Analysis แล้วจึงได้ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาตามแผนกลยุทธระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ดังนี้ 

 
1 ปรัชญา  
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
2 วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยชั้นน าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
3 เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
4 อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
5 ค่านิยม 
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้ 
6 พันธกิจ 
 1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการโดย

ค านึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม 
 2.ศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการวิจัย การ

บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 
 3.สืบสาน ท านุบ ารุ ง  แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้  และเผยแพร่ศิ ลปวัฒนธรรมประเพณี ไทยใน 

หลากหลายมิติ 
 4.ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
 5.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัย

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พ่ึงพาให้ท้องถิ่น 
 6.ศึกษาและสืบสานแนวพระราชด าริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมน ามาสู่การปฏิบัติ 
 7.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ 

และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 8.เสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยว“อยุธยาเมืองมรดกโลก”  
 9.แสวงหาความร่วมมือกับท้ังภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 10.เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

อย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 11.แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ  

พร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์ 
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7 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 7 ประเด็น (๒๕ กลยุทธ์) ดังนี้ 
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของท้องถิ่น (4 กลยุทธ์) 
2. เร่งรัดแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วน (4 กลยุทธ์) 
3. พัฒนาพันธกิจที่เป็นจุดเน้น (2 กลยุทธ์) 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ (8 กลยุทธ์) 
5. พัฒนาพันธกิจที่ส าคัญในพื้นที่ (3 กลยุทธ์) 
6. เสริมสร้างสถานะทางการเงินให้เข้มแข็ง (2 กลยุทธ์) 
7. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (2 กลยุทธ์) 

 



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย 
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