แผนกลยุทธ์

ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีิอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการสี�ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีิอยุธยา

“มหาวิทยาลัยชั�นนำเพื�ิอการพัฒนาท้องถิ�น”
ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั�งที� ๙/๒๕๕๘ เมื�อวันที� ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘

ก

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทา
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขออนุมัติจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาประกอบกับข้อคิดเห็นจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก อาทิ ผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๖ และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้สอดคล้องกับการเพิ่มเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงและ
หน่วยงาน การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดตามนโยบายรัฐบาลที่สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวง
และหน่วยงานการปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูลคาของบประมาณใน ระบบ e-budgeting
ที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ได้ถูกถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยจุดเน้นและจุดเด่นของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
จึงมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ซึ่งมีจุดเน้นและจุดเด่นที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ดังนี้
๑ ปรัชญำ
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
๒ วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๓ เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
๔ อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
๕ ค่ำนิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้

ข

6 พันธกิจ
1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
โดยคานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
2.ศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการวิจัย
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
3.สืบสาน ทานุบารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยใน
หลากหลายมิติ
4.ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
5.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุง
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พึ่งพาให้ท้องถิ่น
6.ศึกษาและสืบสานแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนามาสู่การ
ปฏิบัติ
7.บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
และเป็นองค์กรแห่งความสุข
8.เสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยว“อยุธยาเมืองมรดกโลก”
9.แสวงหาความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน
10.เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11.แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และความเข้มแข็งทางวิชาการ
พร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์
7 ประเด็นยุทธศำสตร์ มี 7 ประเด็น (๒๕ กลยุทธ์) ดังนี้
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (4 กลยุทธ์)
2. เร่งรัดแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วน (4 กลยุทธ์)
3. พัฒนาพันธกิจที่เป็นจุดเน้น (2 กลยุทธ์)
4. พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ (8 กลยุทธ์)
5. พัฒนาพันธกิจที่สาคัญในพื้นที่ (3 กลยุทธ์)
6. เสริมสร้างสถานะทางการเงินให้เข้มแข็ง (2 กลยุทธ์)
7. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (2 กลยุทธ์)
และเพื่ อ ให้ แผนปฏิ บั ติ ร าชการสี่ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
สามารถถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยโดยได้กาหนดแนวทางการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ๕ ขั้นตอน เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ดังนี้

ค

1. มหาวิทยาลัยจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
หน่วยงานระดับคณะ/สานัก/สถาบัน ต้องปรับแผนปฏิบัติ ราชการสี่ปีของหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิท ยาลั ย ทบทวน ปรับ ปรุงแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของแต่ล ะปี ให้ เป็ นไปตามกรอบ
แผนปฏิบั ติร าชการสี่ ปี ของมหาวิท ยาลั ย และหน่ วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน ทบทวน
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสี่ปีของแต่ละหน่วยงาน
3. จากแผนปฏิบัติราชการประจาปี นาสู่การปฏิบัติในแต่ละปีนั้น มหาวิทยาลัยมีการจัดทาแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบโครงการ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน ซึ่งจะต้อง
คานึงถึง ระบบการควบคุม กากับ ติดตามผลการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย เช่นระบบการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา การประเมิ น
คุณ ภาพภายนอกของส านั กงานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษา การจัด ท า
คารับรองการปฏิบัติราชการตามระบบของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ตัวชี้วัด
ตามระบบงบประมาณของสานักงบประมาณ เป็นต้น
4. การติ ดตามผลการดาเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย มี การติด ตามผลการดาเนิ น งานตามตัว ชี้ วัด
ตามระบบต่างๆที่ เกี่ย วข้อ ง มี กรอบระยะเวลาของการติด ตามทั้ งรายไตรมาส รอบ 6 เดือ น
รอบ 9 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ ปีการศึกษา รวมทั้งตามระยะเวลาครึ่แผนและเมื่อสิ้นสุดแผน
5. ผลจากติ ด ตามในระบบต่ า งๆ และตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนดนั้ น จะน าสู่ ก ารทบทวน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา โดยในแต่ ล ะหน่ ว ยงานต้ อ งวางกลไกการด าเนิ น งานให้ เ หมาะสม
กับ บริ บ ทที่ เกี่ย วข้องและเชื่อมโยงกับ มหาวิท ยาลั ย โดยใช้ว งจรคุ ณ ภาพ ( Plan : P ,Do : D
,Check : C , Action : A )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กันยายน ๒๕๕๘

ง

คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็ น องค์ ก รของรั ฐ ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการสี่ ปี และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ านเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546 เพื่ อแสดงให้ เห็ น ทิ ศ ทางและความมุ่ งมั่ นในการพั ฒ นา
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนชาวไทยได้ มี โ อกาส
ในการศึกษาเรียนรู้ พัฒนาตนเองและประเทศชาติ
สาระส าคั ญ ของแผนปฏิ บั ติ ร าชการสี่ ปี พ.ศ. 2559-2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี เนื้ อ หาสาระประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ ค่ า นิ ย มองค์ ก าร พั น ธกิ จ ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และรายละเอียดของแผนงานโครงการ
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทาเพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยและเป็นแผนประกอบการ
จัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัย ที่ต้องใช้แผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบ
แนวทางประกอบการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร
ในการวางแผนการดาเนินงาน และกากับ ติดตามการดาเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และเป็นประโยชน์
ต่อผู้ปฏิบัติในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
๑ ความเป็นมาและความสาคัญ
๒ วัตถุประสงค์
๓ ผังความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 255๙-25๖๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1 ปรัชญา
2 วิสัยทัศน์
3 ค่านิยมองค์กร
4 เอกลักษณ์
5 อัตลักษณ์
6 พันธกิจ
7 ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๘ ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
๙ รายละอียดของแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒
๑๐ รายงานรายละเอียดแผนงานโครงการในระบบ e-Budgeting
ภาคผนวก
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บทที่ 1
บทนำ
1.ที่มำและควำมสำคัญในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี
ด้วยแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2555-2558 จะสิ้นสุดระยะเวลาของแผน ประกอบกับมหาวิทยาลัย
ต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 9 (1) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใดส่วนราชการจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า และมาตรา 16 ที่กาหนดให้ ให้ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดย
จัดทาเป็นแผนสี่ปี โดยได้จัดทาขึ้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทอื่นๆ
และสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน โดยการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
เป็นการวางพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น ส่ ว นราชการที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา วิจั ย บริการวิชาการและการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ให้ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีความมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนภารกิจให้ไปสู่การปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
ซึง่ แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2559 - 2562 มีการถ่ายทอดจากแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี เป็นกรอบ
ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย โดยพิ จ ารณาจากสภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาและการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม ผลการประเมิน ก.พ.ร. ผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. และผลการประเมินตนเองของ
มหาวิ ท ยาลั ย น ามาก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ และจุ ด เน้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ในการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ต าม
วัตถุประสงค์ของแผนนั้น มหาวิทยาลัยได้ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับคณะ/สานัก/สถาบัน จั ดทาโครงการ
เพื่อรองรับ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานในโครงการต่างๆ ดาเนินการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้การนาผลการประเมิน ก.พ.ร. ผลการประเมินภายนอกโดย สมศ. และผลการประเมินตนเอง
ของมหาวิทยาลัย มาร่วมพิจารณาด้วยนั้น ก็เพื่ อจะเป็นแนวทางในการพัฒนาในตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายให้ดี
ยิ่งขึ้น และปรับปรุงแก้ไขในตัวชี้วัดที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้สามารถดาเนินการไปสู่เป้าหมายที่กาหนด
ไว้ และในการก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก าหนดให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ และจุ ด เด่ น ของ
มหาวิทยาลัยที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และสะท้อนภาพความเป็นสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อให้ แผนปฏิบั ติราชการสี่ ปี พ.ศ. 2559-2562 เป็น เครื่องมือในการถ่ายทอดแผนกลยุท ธ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้
2.2 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
2.3 เพื่ อเป็ น กรอบให้ ห น่ ว ยงานจัดท าแผนปฏิ บัติ ราชการสี่ ปี และแผนปฏิ บั ติราชการประจาปีของ
หน่วยงาน
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3. กรอบแนวคิดในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี

4. กระบวนกำรในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2559-2562 และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา โดยคณะกรรมการประกอบด้วย
คณบดี ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 กองนโยบายและแผนดาเนินการจัดทา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ.2559-2562 โดยมีการ
พิจารณาดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาแนวทางการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ นโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
รวมไปถึงนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ อาทิ นโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นโยบายการพัฒนาระดับ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 เป็นต้น
(2) พิจารณาแนวทางการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562
(3) นาตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติราชการทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติ ราชการสี่ปีและ
ประจาปีถ่ายทอดสู่ระดับบุคลโดยกาหนดค่าเป้าหมายในแต่ละปี เพื่อกากับการดาเนิ นงานให้นาไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
4.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอความเห็นชอบ
4.4 ดาเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
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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 พร้อมสาเนาเล่มแผนปฏิบัติราชการสี่ปี
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บทที่ 2
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี พ.ศ. 2559-2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1 ปรัชญา
คุณธรรม นำควำมรู้ สู่กำรพัฒนำท้องถิ่น สำนศิลป์มรดกโลกคุณภำพ
2 วิสัยทัศน์
มหำวิทยำลัยชั้นนำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
3 ค่านิยมองค์กร
เสียสละ สำมัคคี มีใจใฝ่รู้
4 เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ พัฒนำกำรท่องเที่ยว เชี่ยวชำญงำนครู เชิดชูมรดกโลก
5 อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสำหะ สำนึกดี มีจิตอำสำ
6 พันธกิจ
1.จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำและวิชำชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นมำตรฐำนและคุณภำพทำงวิชำกำร โดยคำนึงถึงควำม
เสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำควบคู่ไปกับควำมมีคุณธรรม
2.ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ บริกำรวิชำกำรแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณำกำรกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร
กับกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำนักศึกษำ
3.สืบสำน ทำนุบำรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยในหลำกหลำยมิติ
4.ผลิตและพัฒนำครู รวมทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีมำตรฐำน
5.พัฒนำเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและปรับปรุงมหำวิทยำลัยให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้อุดมศึกษำ เป็นที่พึ่งพำให้ท้องถิ่น
6.ศึกษำและสืบสำนแนวพระรำชดำริ และหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำมำสู่กำรปฏิบัติ
7.บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำงำนสู่ควำมเป็นเลิศและเป็นองค์กรแห่ง
ควำมสุข
8.เสริมสร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรท่องเที่ยว“อยุธยำเมืองมรดกโลก”
9.แสวงหำควำมร่วมมือกับทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยและท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน
10.เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ สร้ำงจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำ ดูแลรักษำและ
พัฒนำสภำพแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
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11.แสวงหำควำมร่ วมมือกับ ต่ำงประเทศ เพื่ อเพิ่ มศักยภำพ และควำมเข้ม แข็งทำงวิช ำกำร พร้อมก้ำวสู่ สั งคม
โลกำภิวัตน์
๗ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี พ.ศ. 2559-2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพะนครศรีอยุธยำ ฉบับนี้จัดทำขึ้นจำก
กำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 ซึ่งได้วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงต่ำงๆ ทั้งในด้ำนโอกำสและ
อุปสรรค ซึ่งเป็นภำยนอกอันเกิดจำก นโยบำยของผู้บริหำรในทุกระดับ ทั้งในระดับชำติ คือ นโยบำยของรัฐบำล
คณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ(คสช.) กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) และในระดับพื้นที่ คือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยในพื้นที่ อำทิ จังหวัด องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.) กรมศิลปำกร และวิเครำะห์เชื่อมโยงกับกำรเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนำคตอันใกล้ ทั้ง
ในเชิง สังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และภูมิปัญญำ ภำยใต้ปรัชญำ “คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สาน
ศิลป์มรดกโลก” มีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ” โดยมีประเด็นยุทธศำสตร์ 7 ประเด็น
(25 กลยุทธ์)ดังนี้
1. พัฒนำมหำวิทยำลัยเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่น (4 กลยุทธ์)
2. เร่งรัดแก้ไขปัญหำสำคัญเร่งด่วน (4 กลยุทธ์)
3. พัฒนำพันธกิจที่เป็นจุดเน้น (2 กลยุทธ์)
4. พัฒนำมหำวิทยำลัยตำมพันธกิจ (8 กลยุทธ์)
5. พัฒนำพันธกิจที่สำคัญในพื้นที่ (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

ภำพที่ 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
วิสัยทัศน์
๒๕๕๙-๒๕๖๒

ภาพที่ 2.3 ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๔ ปี พ.ศ.2559-256๒
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8.รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการสี่ป พ.ศ.2559-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร/
ที่มา
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
กลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
1.พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรการจัดสรร : ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
เปาหมายการใหบริการ : ๒ เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
หนวยงาน
: ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลผลิต

1.เขาใจ

บุคลากรในมหาวิทยาลัยเขาใจ
บทบาทหนาที่ของมหาวิทยาลัย
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

แผนกลยุทธ รอยละ

ทุกสาขามีกิจกรรมกับพื้นที่อยาง
นอย 1 รายวิชาตอภาคเรียน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

กิจจกรรม/
รายวิชา

แผนปฏิบัติ รอยละ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ขอมูลจากศูนยฯไมนอยกวารอยละ ราชการ
80

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑

๑

๑

๑

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐ 1. ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาท
หนาที่ของมหาวิทยาลัยและ
พรอมขับเคลื่อนภารกิจตาม
ยุทธศาสตร

๑ 2.รูศักยภาพ ปญหา ความ
กิจกรรม/ ตองการของคนในพื้นที่
รายวิชา/
ภาคเรียน

๘๐

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน

1.ผูปฏิบัติงานเขาใจบทบาท ๑.๑.ทบทวน กําหนดปรัชญา
หนาที่ มีตวั ชี้วัดที่ชัดเจนใน วิสัยทัศน พันธกิจของ
แตละภารกิจ
มหาวิทยาลัย
๑.๒.กําหนดภารกิจ
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อน
๑.๓.จัดทําตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน
๑.๔.สื่อสารสรางความเขาใจ
2.มีขอมูลสารสนเทศเพื่อ
พรอมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประโยชนในการบริหาร
สู
การปฏิบัติ
จัดการ
๒.๑.สํารวจศักยภาพ ปญหา
และความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่
๒.๒.พิจารณาและจัด
กิจกรรมลงในพื้นที่เปาหมาย
๒.๓.รวบรวม ประเมินผล
และจัดเก็บขอมูล
๒.๔.การบริหารจัดการขอมูล

ประธาน/คณะทํางาน

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

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายขอมูลสารสนเทศทองถิ่น
/คณะทํางาน : คณะ/
สํานัก/สถาบัน
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
มีเครือขายการทํางานที่เพิ่มขึ้น
2.ใกลชิด
หนวยงานละ 1 เครือขาย/ป

คาเปาหมาย
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
แผนปฏิบัติ เพิ่มขึ้น
๑
๑
๑
๑ หนวยงาน 1.บุคลากรและหนวยงานทั้ง
ราชการ
เครือขาย
ละ ๔ ภายในและภายนอก
/ป
เครือขาย มหาวิทยาลัย
มีความศรัทธา และยอมรับใน
ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
ที่มา

หนวยนับ

ระดับความพึงพอใจของบุคลากร แผนกลยุทธ รอยละ
ภายในมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ในพื้นที่ที่มีตอมหาวิทยาลัยไม
นอยกวารอยละ ๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก แผนกลยุทธ รอยละ
รับรูขาวสารที่ประชาสัมพันธจาก
มหาวิทยาลัยไมนอยกวารอยละ
50

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐ 2.มหาวิทยาลัยเปนที่รูจัก
ยอมรับ และไดรับการ
สนับสนุนจากสาธารณชน
อยางกวางขวาง

ผลสัมฤทธิ์
1.มหาวิทยาลัยไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานและ
บุคคลภายนอก

กระบวนงาน

๑.๑.เสริมสรางความสัมพันธ
และเชิดชูบุคลากรภายใน
องคกร
๑.๒.จัดทําฐานขอมูลสําคัญ
ของหนวยงานและบุคคล
สําคัญในพื้นที่
๑.๓.เขาถึงหนวยงานบุคคล
สําคัญ และสราง
สัมพันธภาพที่ดี
๑.๔.แสดงศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
๑.๕.สรางความรวมมือใน
การทํางานระหวาง
มหาวิทยาลัยกับพื้นที่
2.ประชาชนในทองถิ่นไดรับ ๒.๑.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ
ทราบขอมูลขาวสารของ
ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนอง
มหาวิทยาลัย มากขึ้น
ทุกภาคสวน
๒.๒.สรางสรรคกิจกรรมเพื่อ
สังคม
๒.๓.การสรางความสัมพันธ
กับสื่อมวลชน
๒.๔.สรางเยาวชนตนแบบ
๒.๕.ประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเชิงรุก

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

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายประชาสัมพันธ /
คณะทํางาน : งาน
ประชาสัมพันธ สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ กองบริการ
การศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
3.เปนที่พึ่งของสังคม
ความพึงพอใจของผูใชบริการไม
นอยกวารอยละ ๘๐

ที่มา

หนวยนับ

แผนกลยุทธ รอยละ

คาเปาหมาย
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
ผลสัมฤทธิ์
กระบวนงาน
ประธาน/คณะทํางาน
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐ 1.พัฒนาบุคลากรและ
1.มหาวิทยาลัยเปนที่พึ่งของ ๑.๑.เตรียมทรัพยากร พรอม ประธาน : รองอธิการบดี
ใหหนวยงานมาใชบริการ
หนวยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อ สังคม
ฝายบริหาร/คณะทํางาน :
๑.๒.พัฒนานักวิชาการให เปน รองอธิการบดีทุกฝาย ,ผูชวย
เปนที่พึ่งของชุมชนและทองถิ่น
ที่พึ่งของสังคม
อธิการบดีทุกฝาย, คณะ
๑.๓.จัดทีมงานนักศึกษา เพื่อ สํานัก สถาบัน
รวมกิจกรรมสังคม
๑.๑.พัฒนาสมรรถนะความรู
ตามสมรรถนะ ทักษะ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู
แบบมืออาชีพสูสากล
๑.๒.พัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการฝกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสูสากล
๑.๓.พัฒนาศูนยศึกษาพัฒนาครู
ใหมีความเขมแข็งสนองตอบ
ความตองการของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.การพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตครู
๒.๒.การผลิตครูที่ขาดแคลน
๒.๓.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

4.ภูมิทัศนแหงเมือง
มรดกโลก

4.1. จํานวนอาคารและภูมิทัศนที่ แผนกลยุทธ เพิ่มขึ้น
ไดรับการปรับใหมีเอกลักษณที่
รอยละ
สอดคลองกับเมืองมรดกโลก

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๔๐ 1.มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ
สอดคลองกับเมืองมรดกโลก

1.มหาวิทยาลัยมีเอกลักษณ ๑.๑.กําหนดชื่อและปรับสิ่ง
สอดคลองกับเมืองมรดกโลก ประกอบอาคาร
๑.๒.จัดบรรยากาศภายใน
มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับ
เมืองมรดกโลก
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คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร/
ที่มา
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
กลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
2.เรงรัดแกไขปญหาสําคัญเรงดวน
: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรการจัดสรร : ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
เปาหมายการใหบริการ : ๒ เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
หนวยงาน
: ๓ เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
: ๒ ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลผลิต
: ๓ ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคม

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

5.ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
(QIP)

รอยละของตัวบงชี้ของแผนพัฒนา แผนกลยุทธ รอยละ
คุณภาพที่บรรลุเปาหมาย รอยละ
80

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐ 1. มหาวิทยาลัยไดรับการ
1.มหาวิทยาลัยคุณภาพ
พัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
(QIP)

๑.๑.เพิ่มผลผลิตดานการ
ตีพิมพระดับบัณฑิตศึกษา
๑.๒.เพิ่มผลผลิตดานการวิจัย
๑.๓.พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
๑.๔.จัดทําระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

6.เตรียมความพรอม
ของอาคารสถานที่
และจัดระเบียบ
มหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจของนักศึกษาและ แผนกลยุทธ รอยละ
บุคลากรเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่
มีความพรอม สวยงาม และมีความ
เปนระเบียบไมนอยกวารอยละ ๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

1.มหาวิทยาลัยสะอาด
๘๐ 1.มหาวิทยาลัยสะอาด
สวยงามเปนระเบียบมีการ
สวยงามเปนระเบียบ/
จัดรูปแบบอาคารและบุคลากร บุคลากรมีความภาคภูมิใจ
ทุกคนมีความภาคภูมิใจ

๑.๑. ทบทวนแผน/สํารวจ
พื้นที่อาคาร ภูมิทัศน
นโยบายระเบียบที่เกี่ยวของ
๑.๒. กําหนดกรอบการ
พัฒนาจัดทําแผน กําหนด
งบประมาณ กําหนด ตัวบงชี้
ในการดําเนินการ

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

7.มุงมาตรฐานคุณวุฒิ
อาจารยประจํา
หลักสูตร

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

คาเปาหมาย
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๒๕๕๙

๕๙-๖๒

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

2. การจัดการงานจราจรอยาง 2.อาคารสถานที่ มีความ
มีประสิทธิภาพและ
พรอมในการใชงาน
ยานพาหนะมีความพรอมใน
การใชงาน

ในการดําเนินการ
๑.๓. ปรับปรุงอาคารสถานที่
๑.๔. ประชาสัมพันธ สราง
จิตสํานึกและดําเนินการตาม
แผน
๑.๕. เพิ่มพื้นที่การจัด
กิจกรรมใหนักศึกษา
๒.๑. วางแผนงานจราจร
และความปลอดภัย
๒.๒.ดูแลยานพาหนะ

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

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

ผลที่เกิดกับอาจารย อัตราการคง สกอ.4.3
อยูของอาจารย (หลักสูตร)

ขอ

๔

๔

๔

๔

๔ 1.สรางความกาวหนามั่นคง 1.บุคลากรมีความกาวหนา
และมีคาตอบแทน สวัสดิการที่ มั่นคง /มีระบบคาตอบแทน
เหมาะสม
และสวัสดิการอยาง
เหมาะสม

สกอ.4.3

ขอ

๔

๔

๔

๔

๔

อาจารยทุกคนสามารถใชทักษะ แผนปฏิบัติ ระดับ
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารไดใน ราชการ
ระดับดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี 2.พัฒนานักวิชาการที่
เชี่ยวชาญและ มีคุณธรรม

อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ สกอ.1.2
ปริญญาเอก

4

4

4

4

4

ผลที่เกิดกับอาจารย ความพึง
พอใจของอาจารย (หลักสูตร)

คะแนน

2.คณาจารยมีศักยภาพเปน ๒.๑.สงเสริมการศึกษาตอ
ที่ยอมรับ
๒.๒.การรับสมัครอาจารย
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
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

8.พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ

สกอ.1.3

คะแนน

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
4
4
4
4
4

ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู
โดยเนนประสบการณภาคสนาม
และสถานประกอบการ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

การ
จัดการ
เรียนรู

มีทุก
มีทุก
มีทุก
มีทุก
มีทุก 1.หลักสูตรมีคุณภาพและ
หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร ตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาเพื่อพัฒนา แผนปฏิบัติ จํานวน
อาชีพอิสระตามความตองการของ ราชการ
รายวิชา
ทองถิ่น
การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม สกอ.๑.๑ คะแนน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย
สกอ. (การปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด)
ผลการบริหารงานของคณะ
ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

สกอ.5.2
สกอ.5.3

จํานวนนักศึกษาที่ลงเรียน
ภาษาตางประเทศที่ 2 เพื่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์

1.หลักสูตรมีคุณภาพได
มาตรฐาน และตอบสนอง
ความตองการของทองถิ่น

มีอยาง มีอยาง มีอยาง มีอยาง มีอยาง
นอย ๑ นอย ๑ นอย ๑ นอย ๑ นอย ๑
รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา รายวิชา
4
4
4
4
4

คะแนน
คะแนน

4
4

4
4

4
4

4
4

แผนกลยุทธ รอยละ

๘๒

๘๒

๘๒

๘๒

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

สกอ.2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (หลักสูตร)

คะแนน

๔

๔

๔

๔

๔

สกอ.2.2

คะแนน

๔

๔

๔

๔

๔

(ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดทํางานหรือ
ประกอบอาชีพภายใน 1 ป
(หลักสูตร)

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

4
4
๘๒ 2.พัฒนานักศึกษาและบัณฑิต 2.นักศึกษาและบัณฑิตมี
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คุณภาพเปนที่ยอมรับ
๔๐ มีคุณภาพเปนที่ยอมรับของ
ผูใชบัณฑิตและสังคม

กระบวนงาน

๑.๑.การพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตร
๑.๒.การพัฒนารายวิชา
ศึกษาทั่วไป
๑.๓.การพัฒนาหลักสูตรให
ตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น
๒.๑.การปรับและขยาย
แผนการรับนักศึกษา
๒.๒.การรักษาอัตราการคง
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.การวัดประเมินผลเพื่อ
จําแนกระดับผลการเรียน
ของนักศึกษา
๔.๒.การวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน
๔.๓.การทวนสอบ

ประธาน/คณะทํางาน

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

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

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๔
๔
๔
๔
๔

(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา สกอ.2.2
และผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร(หลักสูตร)

คะแนน

สกอ.3.1
การรับนักศึกษา (หลักสูตร)
สกอ.2.2
(ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร(หลักสูตร)

คะแนน
คะแนน

๔
๔

๔
๔

๔
๔

๔
๔

แผนกลยุทธ รอยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา แผนปฏิบัติ รอยละ
ที่มีตอ การจัดการเรียนการสอน ราชการ
ของอาจารยโดยเฉลี่ยไมนอยกวา
รอยละ 80
แผนกลยุทธ คน/
อาจารยทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยางนอยป
ครัง้ /ป
ละ 1 ครั้ง

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๑

๑

๑

๑

๔

แผนกลยุทธ รอยละ
อาจารยใหมทุกคนไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
แผนปฏิบัติ รอยละ
อาจารยใหมทุกคนไดรับการ
ฝกอบรมดานการวัด-ประเมินผล ราชการ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๔

๔

๔

๔

๔

อาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยสายผูสอนทุกคนมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการ
สอน

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวม

สกอ.1.1

คะแนน

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

๔
๔

๑๐๐ 3.อาจารยผูสอนใหมีศักยภาพ 3.อาจารยมีศักยภาพในการ
ในการสอน
จัดการเรียนการสอน

กระบวนงาน
๔.๓.การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรูของแต
ละหลักสูตร
๔.๔.การประเมินผลเพื่อการ
อนุมัติผลการศึกษา
๕.๑.พัฒนาหองเรียน
๕.๒.พัฒนาหองปฏิบัติการ
๕.๓.พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน

ประธาน/คณะทํางาน

ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ
/คณะทํางาน : คณะทุกคณะ
, กองบริการการศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

อาจารยทุกคนสงผลการเรียน
ถูกตองและตรงเวลา

แผนกลยุทธ รอยละ

ความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาที่มีตอหองเรียน
หองปฏิบัติการและอุปกรณไม
นอยกวารอยละ ๘๐

สกอ.๖.๑

รอยละ

คาเปาหมาย
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐ 4.พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

คน

๑๐๘

๑๑๒

๑๑๖

๑๒๐

จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม(ดาน
วิทย)

สงป.4

คน

๖๑๕

๖๑๕

๖๑๕

๖๑๕ 2,460

จํานวนนักศึกษาคงอยู(ดานวิทย)

สงป.5

คน

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา(ดาน
สังคม)
จํานวนนักศึกษาที่เขาใหม(ดาน
สังคม)

4.การวัดและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ

๘๐ 5.พัฒนาความพรอมหองเรียน 5.หองเรียน หองปฏิบัติการ
และสือ่ การเรียนการสอน
หองปฏิบัติการและสื่อการ
เรียนการสอน
พรอมใชงาน

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา(ดานวิทย) สงป.3

ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือ สงป.6
ไดศึกษาตอภายในระยะเวลา 12
เดือน(ดานวิทย)
ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษา สงป.6
ตามมาตรฐานหลักสูตร(ดานวิทย)
ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาจบ สงป.8
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด(ดานวิทย)

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน
ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ /คณะทํางาน :
กองบริการการศึกษา, คณะ
ทุกคณะ

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

๔๕๖

1,572 1,967 2,336 2,652 2,652

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๑

๘๑

๘๑

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๑

๘๑

๘๑

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๑

๘๑

๘๑

สงป.9

คน

1,001

สงป.10

คน

1,310 1,360 1,410 1,410

886 1,100 1,241 4,228
๕๔๙๐
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
4,870 5,094 5,154 5,073 5,073

จํานวนนักศึกษาคงอยู(ดานสังคม) สงป.11

คน

ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือ สงป.12
ไดศึกษาตอภายในระยะเวลา 12
เดือน(ดานสังคม)

รอยละ

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษา สงป.13
ตามมาตรฐานหลักสูตร(ดานสังคม)

รอยละ

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาจบ สงป.14
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด(ดานสังคม)

รอยละ

๘๖

๘๖

๘๖

๘๖

๘๖

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

3.พัฒนาพันธกิจที่เปนจุดเนน
: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรการจัดสรร : ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
งบประมาณ
เปาหมายการใหบริการ : ๓ เพื่อผลิตกําลังคนที่มคุณภาพตามความตองการของประเทศ
หนวยงาน
: ๔ เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคม
ผลผลิต
: ผลงานการใหบริการวิชาการ
9.ชูการทองเที่ยวเชิง
มีหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 10 แผนกลยุทธ รอยละ
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐ 1.ปรับปรุง พัฒนา ทุกปจจัยที่ 1.เปนสวนหนึ่งของการ
วัฒนธรรม
ที่บูรณาการดานการเรียนการ
เกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิง
ทองเที่ยวอยุธยาเมืองมรดก
ประวัติศาสตร และ
สอนกับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ โลก
เมืองมรดกโลก
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ
เมืองมรดกโลกใหเขมแข็งได
ธุรกิจการทองเที่ยว
มาตรฐาน

จํานวนงานวิจัยในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน

๑

๑

๑

๑

๑

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

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

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ,รองอธิการบดี
ฝายบริหาร,รองอธิการบดี
ฝายนโยบายและแผน,
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคาร
สถานที่ ภูมิสถาปตย และ
สิทธิประโยชนของบุคลากร
,ผูชวยอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและสหกิจศึกษา/
คณะทํางาน : คณะ, สนอ,
สอศ
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

10.ผลิตครูมืออาชีพ
และพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๔
๔
๔
๔
๔

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

ระบบกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (คณะ สํานัก
สถาบัน)

สกอ 4.1

ขอ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูที่หลากหลาย รอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

1.ครูและบุคลากรทางการ
๘๐ 1.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพระดับ ศึกษามีคุณภาพระดับมือ
อาชีพ
มืออาชีพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี แผนปฏิบัติ รอยละ
การฝกอบรมและการเรียนรูผาน ราชการ
e-learning, blended-learning
และ online รอยละ 80

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

มีระบบการสอนทางไกลใหบริการ แผนปฏิบัติ ระบบ
ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง

๑

๑

๑

๑

๑

ศูนยศึกษาพัฒนาครูไดรับการ
พัฒนาสูการเปนเลิศภายในป
2560

แผนกลยุทธ ศูนย

การบริการวิชาการแกสังคม
(มหาวิทยาลัย) (ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการฝกอบรม
อยางตอเนื่อง)

สกอ.3.1

ขอ

๑

๑

๔

๔

๔

๔

๔ 2.ผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพ

มีกิจกรรมเสริมทักษะดานวิชาชีพ แผนปฏิบัติ กิจกรรม
ราชการ
ครูอยางเขมขน

๒

๒

๒

๒

๘

มีการสงเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู แผนปฏิบัติ กิจกรรม
ราชการ
ในศตวรรษที่ 21

๑

๑

๑

๑

๔

2.บัณฑิตครูมีคุณภาพระดับ
มืออาชีพ

กระบวนงาน
ธุรกิจการทองเที่ยวครบวงจร
๑.๗.มีมัคคุเทศกรองรับ
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ
๑.๘.มีกิจกรรมการแสดง
๑.๑.พัฒนาสมรรถนะความรู
ตามสมรรถนะ ทักษะ และ
กระบวนการจัดการเรียนรู
แบบมืออาชีพสูสากล
๑.๒.พัฒนาหลักสูตรและ
รูปแบบการฝกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู
สากล
๑.๓.พัฒนาศูนยศึกษา
พัฒนาครูใหมีความเขมแข็ง
สนองตอบความตองการของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑.การพัฒนาคุณภาพการ
ผลิตครู
๒.๒.การผลิตครูที่ขาดแคลน
๒.๓.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ประธาน/คณะทํางาน

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

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายวิชาการ,ผูชวยอธิการบดี
ฝายขอมูลสารสนเทศทองถิ่น
/คณะทํางาน : คณะครุ
ศาสตร
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด
จํานวนครู/ผูบริหารที่เขารับการ
พัฒนา

ที่มา
สงป.17

หนวยนับ
คน

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๕๐๐
๒๖๐
๒๖๐
๒๖๐ 1,280

ความพึงพอใจของผูเขารับบริการ สงป.19
พัฒนาและหนวยงานผูใชครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

รอยละ

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขา สงป.21
รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่
กําหนด

รอยละ

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ
สนับสนุนตามโครงการ

สงป.26

คน

ผูปกครองสามารถลดคาใชจาย
ตามรายการที่ไดรบั สนับสนุน

สงป.27

รอยละ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

1,233 1,229 1,229 1,229 4,920

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
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คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร/
ที่มา
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
กลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
4.พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
นโยบายรัฐบาล
: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ
: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน
: ๒ เพื่อขยายกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
: ๓ เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
: ๔ เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
: ๖ ปลูกฝงคานิยมใหนิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและอนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
: ๗ เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ
ผลผลิต
: เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
: ผลงานการใหบริการวิชาการ
: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
: ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู

11.สรางความมั่นคง
กาวหนาและ
สวัสดิการของ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

จํานวนบุคคลากรสายสนับสนุนที่ แผนกลยุทธ รอยละ
เขาสูตําแหนงตามสายงานอาชีพ
ไดไมนอยกวารอยละ 60

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐ 1.ยกระดับศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุน

ผลสัมฤทธิ์

1.บุคลากรสายสนับสนุนมี
ความมั่นคงในชีวิตและมี
ความกาวหนาในสายงาน
อาชีพ

กระบวนงาน

๑.๑.ปรับปรุงและออก
ขอบังคับ ระเบียบและ
ประกาศที่เอื้อตอ
ความกาวหนา สิทธิ
ประโยชนสวัสดิการ
คาตอบแทนและกองทุน
พัฒนาบุคลากรเพื่อสราง
ความมั่นคงในวิชาชีพ ของ
พนักงาน
๑.๒.พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลการ

ประธาน/คณะทํางาน

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายอาคารสถานที่ ภูมิส
ถาปตย และสิทธิประโยชน
ของบุคลากร /คณะทํางาน :
งานบริหารงานบุคคล
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

บุคลากรสายวิชาการทุกคนเขา แผนปฏิบัติ รอยละ
รวมกิจกรรมตางๆ ที่มหาวิทยาลัย ราชการ
จัดกิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80

รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

12.การวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรม

สกอ.4.2

คาเปาหมาย
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐ 2.สงเสริมศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการ

ผลสัมฤทธิ์
2.บุคลากรสายวิชาการมี
ความมั่นคงในชีวิตและมี
ความกาวหนาทางวิชาการ

รอยละ

๖๕

๖๕

๖๕

๖๕

๖๕

นักวิจัยเพิ่มขึ้นทั้งเชิงปริมาณและ แผนปฏิบัติ รอยละ
ราชการ
คุณภาพ อยางนอยรอยละ ๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐

๕๐ 1.ใชการวิจัยสรางความ
1.งานวิจัยมีความเขมแข็ง
เขมแข็งใหกับการดําเนินงาน และสามารถตอยอดเปน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและ นวัตกรรมได
พื้นที่ที่รบั ผิดชอบ

แผนปฏิบัติ รอยละ
มีงบประมาณดานการวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอกเพิ่มขึ้นจากฐาน ราชการ
เดิมไมนอยกวารอยละ 3

๓

๓

๓

๓

๑๒

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

และประเมินผลการ
ประธาน : รองวิชาการ /
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ
คณะทํางาน : งาน
และความสามารถ
บริหารงานบุคคล
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 ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๑.๔.จัดหาทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนสงเสริมงานดานวิจัย
๑.๕.สงเสริมสนับสนุนการ
เผยแพรงานวิจัยทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ

ประธาน : ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา /
คณะทํางาน : สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

แผนปฏิบัติ รอยละ
มีเครือขายดานการวิจัย ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ราชการ

สกอ.2.2

คะแนน

๔

๔

๔

๔

๔

สกอ.2.3

คะแนน

๔

๔

๔

๔

๔

สกอ.4.2

คะแนน

๔

๔

๔

๔

๔

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
จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา
มีโครงการบริการวิชาการ 1 สาขา
/ 1 กิจกรรม
อยางบูรณาการ

สงป.24

ผลงาน

๗

๑๘

๑๙

๒๐

๖๔

สงป.25

รอยละ

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

แผนปฏิบัติ
ราชการ

สาขา/
กิจกรรม

๑/๑

๑/๑

๑/๑

๑/๑

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค
ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย
ผลงานทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร
จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่
ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI
และ Scopus ตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร

13.การบริการ
วิชาการและถายทอด
เทคโนโลยี

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๔๐

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

จํานวนชุมชนที่ไดรบั การบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนา ทักษะ อาชีพ
จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การบริการวิชาการเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มในอัตราเพิ่มขึ้นทุกป

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน
ชุมชน
แผนปฏิบัติ จํานวน
ราชการ
ภูมิปญญา

๕

๕

๕

๕

๑/๑ 1.ใหบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชน
และทองถิ่นเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
๒๐

๕

๕

๕

๕

๒๐

การบริการวิชาการแกสังคม

สกอ.3.1

4

4

4

4

4

ขอ

ผลสัมฤทธิ์

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

1.พัฒนาศักยภาพและสราง ๑.๑.การบริการวิชาการ
ความเขมแข็งของชุมชน/
ใหแกชุมชนและทองถิ่น
ทองถิ่น
๑.๒.ถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชน/ทองถิ่น
๑.๓.การพัฒนาทักษะอาชีพ
และรายไดชุมชนและรายได
แกชุมชนและทองถิ่น
๑.๔.ยกระดับมาตรฐาน
วิสาหกิจวิสาหกิจชุมชน
๑.๕.ภูมิปญญาไทยสูการ
พัฒนาทองถิ่น/ชุมชน

ประธาน/คณะทํางาน

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการและสห
กิจศึกษา ,ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา /
คณะทํางาน : คณะ/
สถาบัน/สํานัก
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

14.การทํานุบํารุง
อนุรักษฟนฟู
เผยแพร/แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม

งานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

สงป.20

รอยละ

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
85
86
87
88
85

จํานวนผูเขารับบริการ

สงป.15

คน

2,850 4,350 4,350 4,350

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการเพื่อสังคม

สงป.16

โครงการ/
กิจกรรม

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

ระดับความสําเร็จของผลงานดาน แผนกลยุทธ รอยละ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปญญาระดับทองถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติไมนอย
กวารอยละ 80

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน
พัฒนาทองถิ่น/ชุมชน

ประธาน/คณะทํางาน

15,900

86

86

86

86

344

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐ 1.การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการ
ยอมรับระดับทองถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ

ความสําเร็จของโครงการที่ศึกษา
รวบรวม อนุรักษ ฟนฟูและ
เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวารอยละ
80
จํานวนผูเขาชมฐานขอมูล
ศิลปวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ

๕

๕

๕

๕

๒๐

ความพึงพอใจของผูเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ ๘๐

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

๗๕

มีผลงานวิจัยที่ไดรบั ทุนดานศิลป
และวัฒนธรรมและไดมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน

๑

๑

๑

๑

๓

จํานวนศิลปนดีเดนในทําเนียบ
ของสถาบันอยุธยาศึกษาเพิ่มขึ้น

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน

๓

๓

๓

๓

๑๒

1.ผลงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ไดรับการ
ยอมรับระดับทองถิ่น
ระดับชาติและนานาชาติ

๑.๑.พัฒนาระบบและกลไก
ดานการบริหารจัดการ การ
ทํานุบํารุง อนุรักษฟนฟู
เผยแพร/และเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรม
๑.๒.ศึกษาวิจัยรวบรวม
อนุรักษ ฟนฟู ถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 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 สงเสริม

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

ตัวชี้วัด

ที่มา

สกอ.4.1
ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (คณะ สํานัก
สถาบัน มหาวิทยาลัย)

15.การสงเสริมและ
เผยแพรกิจกรรมตาม
พระราชดําริ

หนวยนับ
คะแนน

14.3.มีตํารามาตรฐานของวิชา
อยุธยาศึกษา

แผนกลยุทธ ตํารา

มีผลงานวิจัยดานอยุธยาศึกษาที่
ไดมาตรฐาน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

สงป.28

โครงการ/
กิจกรรม

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๔
๔
๔
๔
๔

๑
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เปาประสงคเชิงกลยุทธ

๑

๑

๑

ทยาลัยเปน
๔ 2.เปนศูนยกลางการเรียนรูดา นอยุ2.มหาวิ
ธยาศึกษา
ศูนยกลางการเรียนรูดาน
อยุธยาศึกษา

๑

๑

๑

๓

26

27

28

๑๐๖

จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม สงป.29

คน

โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค สงป.30
ของโครงการ

รอยละ

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม สงป.31
ระยะเวลา

รอยละ

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

๘๕

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐ 1.สงเสริม เผยแพรกิจกรรม
ตามแนวพระราชดําริและ
ความรูความเขาใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผูรับบริการเขารวมกิจกรรม
ดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน
๑.๙.ยกยองเชิดชู สงเสริม
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

ประธาน/คณะทํางาน

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

3,550 3,600 3,650 3,700 14,500

1.ผูรับบริการมีความรูความ ๑.๑.วางแผนและจัด
เขาใจในกิจกรรมตามแนว กิจกรรมแสดงความ
พระราชดําริ
จงรักภักดีอยางตอเนือ่ ง
๑.๒.การนอมนําพระบรม
ราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระ

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายบริหาร /คณะทํางาน :
สํานักงานอธิการบดี /กอง
พัฒนานักศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

ผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 แผนปฏิบัติ รอยละ
มีความรูความเขาใจในโครงการ ราชการ
ตามพระราชดําริ

16.การประกัน
คุณภาพการศึกษา

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสวน แผนปฏิบัติ รอยละ
ราชการ
รวมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย รอยละ
80

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๒

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

๘๐ 1.มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานอยู 1.มหาวิทยาลัยคุณภาพ
ในระดับสูงตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

มีการรายงานผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพอยางนอย 2
ครั้งตอป
ระดับการมีสวนรวมในการจัดการ
ความรูดานงานประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ครั้ง/ป

๒

๒

๒

๘

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ระดับ
ปานกลาง ปานกลาง
การมี
สวนรวม

สูง

สูง

สูง

มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางนอยปละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ครั้ง/ป

๑

๑

๑

๑

๔

มีคลังความรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อเผยแพร
อยางนอย 1 ชองทาง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
เครือขาย ปละ 1 ครั้ง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ชองทาง

๑

๑

๑

๑

๑

แผนกลยุทธ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

๑

๔

มีฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพครอบคลุมทุกตัวบงชี้

แผนกลยุทธ คลอบ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ระบบกํากับติดตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับ
หลักสูตรและคณะ

สกอ.5.3

คลุม
รอยละ
ขอ

๔

๔

๔

๔

๔

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมมาพัฒนานักศึกษา
๑.๓.จัดตั้งศูนยสามบัณฑิต
ตามแนวพระราชดําริ เรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๑.๑.พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๒.พัฒนาและวางระบบ
การจัดการความรู
๑.๓.พัฒนางานบริหาร
จัดการงานดานการประกัน
คุณภาพ

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายงานประกันคุณภาพ /
คณะทํางาน : งานประกัน
คุณภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ที่มา
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
กลยุทธ
๒๕๕๙
จํานวนหลักสูตรนานาชาติ /EP ที่ แผนกลยุทธ หลักสูตร
17.การเสริมสราง
เพิม่ ขึ้น
บทบาท ศักยภาพใน
อาเซียนและสากล

จํานวนหลักสูตรหรือผลงานวิจัยที่ แผนปฏิบัติ หลักสูตร/
ผลงานวิจัย
ราชการ
ผลิตรวมกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศเพิ่มขึ้น

คาเปาหมาย
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๑
๑
๑
๓ 1.ยกระดับมหาวิทยาลัยใหมี
การพัฒนาสูสากล

๑

๑

๑

๑

๔

รอยละ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

แผนปฏิบัติ ครั้ง/ป
จํานวนการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ/ASEAN ที่เพิ่มขึ้น ราชการ

๑

๑

๑

๑

๔

จํานวนรายวิชาดานอาเซียนศึกษา แผนกลยุทธ จํานวน
เพิ่มขึ้น

๑

๑

๑

๑

๔ 2.มหาวิทยาลัยเปนผูนําดาน
อาเซียนศึกษาในทองถิ่น

ความพึงพอใจของอาจารยและ
นักศึกษาที่ไดรับการอบรมหรือ
รวมกิจกรรม ณ ตางประเทศไม
นอยกวารอยละ 80

แผนปฏิบัติ
ราชการ

ผลสัมฤทธิ์
1.มหาวิทยาลัยมีความ
พรอมสูมาตรฐานสากล

กระบวนงาน

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

ประธาน/คณะทํางาน
ประธาน :รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ,รองอธิการบดีฝาย
นโยบายและแผน /
คณะทํางาน : งานวิเทศ
สัมพันธ , คณะ/สํานัก/
สถาบัน

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

18.พัฒนานักศึกษา
ตามลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค

จํานวนเครือขาย/โครงการหรือ
กิจกรรมความรวมมือกับ
ตางประเทศหรือกลุมประเทศ
อาเซียนเพิ่มขึ้น

แผนกลยุทธ จํานวน

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๑
๑
๑
๑
๔

จํานวนนักเรียน นักศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาหรือ
ประชาชนทั่วไปเขารับการอบรม
ดานภาษา การแลกเปลี่ยน
อาจารยและนักศึกษา

สงป.1

คน

1,221 1,421 1,410 1,420 5,472

ผูเขารวมโครงการมีทักษะดาน
ภาษาเพิ่มขึ้น

สงป.2

รอยละ

65

65

65

65

แผนกลยุทธ รอยละ
นักศึกษาไดรับการพัฒนาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกดาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

แผนปฏิบัติ ครั้ง/ป
มีกิจกรรมตามความรวมมือ
ราชการ
ระหวางสถาบันอยางตอเนื่อง
อยางนอย 1 ครั้ง ตอปการศึกษา

>1

>1

>1

>1

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน
เว็บไซดดานภูมิภาคอาเซียน
๒.๗.บริการวิชาการดาน
อาเซียนศึกษา

ประธาน/คณะทํางาน

65
๑๐๐ 1.นักศึกษามีลักษณะที่เปนไป 1.นักศึกษาไดรับการพัฒนา ๑.๑.พัฒนาดานคุณธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามลักษณะบัณฑิตที่พึง
จริยธรรม
ประสงค
๑.๒.พัฒนาทักษะมนุษย
สัมพันธและความรับผิดชอบ
๑.๓.การสรางเครือขายดาน
การพัฒนานักศึกษา

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา /
คณะทํางาน :กองพัฒนา
นักศึกษา, คณะทุกคณะ

>๔
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความเปน แผนปฏิบัติ ครั้ง
ราชการ
ผูนําและผูตามที่ดีใหนักศึกษา
กอนจบการศึกษาอยางนอย 1 ครั้ง

มีการพัฒนานักศึกษาใหเกิด
ความคิดสรางสรรคจากการ
ปฏิบัติงานจริง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๑
๑
๑
๑
๔

ครั้ง/ป

๑

๑

๑

๑

๔

คะแนน

๔

๔

๔

๔

๕๔

นักศึกษาเกิดการเรียนรูและเขาใจ แผนปฏิบัติ กิจกรรม/
ราชการ
ผลของการทุจริตและคอรัปชั่น
ป

๑

๑

๑

๑

มีการจัดตั้งสภานักศึกษาเพื่อมา แผนปฏิบัติ องคกร
ตรวจสอบความถูกตองขององคกร ราชการ

๑

๑

1

1

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

สกอ.2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (หลักสูตร)

นักศึกษาไมนอยกวารอยละ 80
เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน

๔ 2.บัณฑิตและนักศึกษามี
2.นักศึกษาและบัณฑิต มี ๒.๑.ปองกันการทุจริต
จิตสํานึก “เกงจริง ตองไมโกง” คานิยม “เกงจริงตองไมโกง” คอรัปชัน่
๒.๒.พัฒนาจิตสํานึกในการ
ตอตานการทุจริตคอรัปชัน
๒.๓.สรางแรงจูงใจในการ
สรางจิตสํานึกในการตอตาน
๑
การทุจริต คอรัปชั่น

ประธาน/คณะทํางาน

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษา /
คณะทํางาน :กองพัฒนา
นักศึกษา, คณะทุกคณะ

๘๐
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คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร/
ที่มา
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
กลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
5.พัฒนาพันธกิจที่สําคัญในพื้นที่
นโยบายรัฐบาล
: ๘ การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ
: ๖ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน
: ๔ เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
: ๗ เพื่อวิจัยและพัฒนาในการถายทอดองคความรู
ผลผลิต
: ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
: ผลงานการใหบริการวิชาการ

19.ยกระดับภาค
เกษตรกรรม/
อุตสาหกรรม

จํานวนผลงานวิจัยและการบริการ แผนกลยุทธ ผลงาน
วิชาการที่ชวยพัฒนาผลผลิต ทาง
การเกษตร ที่เพิ่มขึ้น

๑

๑

๑

๑

ผลงาน

๕

๕

๕

๕

รอยละความสําเร็จของการบริการ แผนปฏิบัติ รอยละ
วิชาการเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 10 ราชการ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑

๑

๑

๑

จํานวนผลงานวิจัยที่ใชในการ
แกไขปญหาของเกษตรกร

มีหลักสูตรบริการวิชาการเพิ่มขึ้น
อยางนอย ๔ หลักสูตร

แผนปฏิบัติ
ราชการ

แผนปฏิบัติ
ราชการ

หลักสูตร

๔ 1.สินคาเกษตรกรรมมีมูลคา
และคุณภาพเพิ่มขึ้น ชุมชน
ทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์

1.ชุมชนทองถิ่นมีรายได
เพิ่มขึ้น

กระบวนงาน

๑.๑.เพิ่มศักยภาพผลผลิต
ทางการเกษตร
๑.๒.เพิ่มประสิทธิภาพในกา
ระบวนการผลิตทาง
การเกษตร
๒๐
๑.๓.พัฒนาชองทาง
ทางการตลาด
๒.๑.เชื่อมโยงเครือขาย
ภาคอุตสาหกรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๒.๒.สงเสริมอุตสาหกรรม
จากผลิตภัณฑชุมชน
๑๐
๒.๓.เชื่อมโยงเครือขาย
ภาคอุตสาหกรรมรองรับ
ประชาคมอาเซียน
๒.๔.พัฒนาระบบการศึกษา
๔ 2.การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 2.เสริมศักยภาพของแรงง เพื่อใหสามารถผลิตแรงงาน
ใหตรงกับความตองการของ งานและขีดความสามารถใน ที่มีศักยภาพและรองรับ
สถานประกอบการและ
การแขงขันของ
ประชาคมอาเซียน
วิสาหกิจชุมชนสูการเปน
ภาคอุตสาหกรรม/ SMEs
ผูประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรม

ประธาน/คณะทํางาน

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

ประธาน : ผูชวยอธิการบดี
ฝายบริการวิชาการและสห
กิจศึกษา ,ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา /
คณะทํางาน : คณะ/
สถาบัน/สํานัก ,สวพ.
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
20.ยกระดับการ
จํานวนผลงานวิจัยของ
จัดการ Logistic
มหาวิทยาลัยฯ นําไปใชในการ
พัฒนาการขนสงสินคา ทางบก
ทางน้ํา
จํานวนหลักสูตรบริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาการจัดการ Logistic
เพิ่มขึ้น
21.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
ผลสัมฤทธิ์
กระบวนงาน
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
แผนปฏิบัติ ผลงานวิจัย
๑
๑
๑
๓ 1.มีการขนสงสินคาที่มีคุณภาพ 1.การขนสงสินคามีคุณภาพ ๑.๑.เพิ่มศักยภาพการขนสง
ราชการ
สินคา
เพิ่มขึ้น
มากขึ้น
๑.๒.เพิ่มประสิทธิภาพในกา
ระบวนการขนสงสินคา
๑.๓.พัฒนากระบวนการ
ขนสงสินคาอยางตอเนื่อง
แผนปฏิบัติ หลักสูตร
๑
๑
๑
๑
๔
ที่มา

หนวยนับ

ราชการ

แผนปฏิบัติ เครือขาย
จํานวนเครือขายในการบริหาร
จัดการน้ําทวม/น้ําแลงไมนอยกวา ราชการ
/ป
5 เครือขาย/ป

๕

๕

๕

๕

จํานวนภูมิปญญาทองถิ่นมีสวน แผนปฏิบัติ รอยละ
รวมในการบริหารจัดการน้ําทวม/ ราชการ
น้ําแลงเพิ่มขึ้น

๙๐

๑๐

๑๐

๑๐

๒๐ 1.มีการจัดการสิ่งแวดลอม
อยางมีประสิทธิภาพ

๔๐ 2.ลดความรุนแรงและ
ผลกระทบจากปญหาน้ําทวม
และน้ําแลง

มีบทความทางวิชาการเกี่ยวของ
กับน้ําทวมน้ําแลงไมนอยกวา 2
เรื่อง/ป

แผนปฏิบัติ
ราชการ

เรื่อง/ป

๒

๒

๒

๒

๘

จํานวนชุมชนที่ไดรบั การอบรม
เรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไมนอยกวา ๔ แหง

แผนปฏิบัติ
ราชการ

จํานวน
ชุมชน

๑

๑

๑

๑

๔

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

๑.๑.พัฒนาระบบและ
ประธาน : รองอธิการบดี
โครงสรางในการอนุรักษ
ฝายบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
/คณะทํางาน : คณะ
สิ่งแวดลอม การบริหาร
จัดการสภาพแวดลอม/ขยะ
2.มหาวิทยาลัยรวมเปนสวน และมลพิษ/ผักตบชวา
หนึ่งในการจัดการ
๑.๒.ประชาชนมีความรู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทัศนคติที่ดี
สิ่งแวดลอม
๑.๓.น้ําในแมน้ําลําคลองมี
คุณภาพดีขึ้น
๑.๔.พัฒนาแมน้ําปาสัก
แมน้ํานอย แมน้ําเจาพระยา
เปนทรัพยากรทองเที่ยว
๑.๕.สรางรายไดจากการ
ทองเที่ยวทางน้ําและ
ทรัพยากรการทองเที่ยวอื่น
๒.๑.มีเครือขายความรวมมือ
ของชุมชนในการบริหาร
จัดการ น้ําทวมและน้ําแลง
๒.๒.สงเสริมและใหความรู
แกชุมชนและทองถิ่นสงเสริม
ใหมีองคกรบริหารจัดการน้ํา
ในชุมชน
๒.๓.ความรวมมือในการให
ความรูในการพัฒนาชุมชน
ในภาวะน้ําทวมน้ําแลง
1.มหาวิทยาลัยรวมเปนสวน
หนึ่งในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

มีเครือขายภูมิปญญาสูการพัฒนา แผนปฏิบัติ จํานวน
ราชการ
ทองถิ่นอยางยั่งยืนและสราง
เครือขาย
มูลคาเพิ่ม

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๑
๑
๑
๑
๔

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

ในภาวะน้ําทวมน้ําแลง

6.เสริมสรางสถานะทางการเงินใหเขมแข็ง
นโยบายรัฐบาล
: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ
: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน
: ๔ เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
: ๒ เพื่อขยายกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ
: ๓ เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
ผลผลิต
: เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
: ผลงานการใหบริการวิชาการ
: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
: ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
22.บริการวิชาการ
เพื่อจัดหารายได

มหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก
การบริการวิชาการไมนอยกวา
รอยละ ๑๐

แผนกลยุทธ รอยละ

๒.๕

๒.๕

๒.๕

๒.๕

๑๐ 1.จัดหารายไดจากการบริการ 1.มหาวิทยาลัยมีรายได
วิชาการ
เพิ่มขึ้น

๑.๑.หลักสูตรบริการวิชาการที่ ประธาน : ผูชวยอธิการฝาย
สามารถจัดหารายได
บริการวิชาการและสหกิจ
๑.๒.พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ศึกษา/คณะทํางาน : คณะ
ตามศักยภาพของสาขาวิชาเพื่อ
จัดหารายได
๑.๓.พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
เชนสืบทอดภูมิปญญาไทย
๑.๔.การใชประโยชน
หองปฏิบัติการเพื่อหารายได
๑.๕.การจัดหารายไดจาก
นวัตกรรมผลการวิจัย ถายทอด
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด
มีฐานขอมูลและหลักสูตรบริการ
วิชาการเพื่อ จัดหารายไดเพิ่มขึ้น

23.การใชประโยชน
จากทรัพยสินของ
มหาวิทยาลัย

ที่มา
แผนปฏิบัติ
ราชการ

หนวยนับ
จํานวน

23.1.จํานวนรายไดที่เพิ่มขึ้นจาก แผนกลยุทธ รอยละที่
การใชประโยชนจากสินทรัพยของ
เพิม่ ขึ้น
มหาวิทยาลัยทุกป

คาเปาหมาย
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๑
๑
๑
๑
๑

๕

๕

๑๐

๑๐

เปาประสงคเชิงกลยุทธ

ผลสัมฤทธิ์

๓๐ 1.มหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มขึ้น 1.มหาวิทยาลัยมีรายได
จากการใชสินทรัพยของ
เพิ่มขึ้น
มหาวิทยาลัยอยางเต็มศักยภาพ

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

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

๑.๑.กําหนดนโยบายและ
แนวทางการจัดหารายได
จากทรัพยสิน/ทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัย
๑.๒.รวบรวมขอมูลพื้นฐาน
รอบดาน
๑.๓.จัดทําภารกิจเพื่อการขับ
เคลื่อนที่ชัดเจน
๑.๔.นํานโยบายสูการปฏิบัติ
จัดกิจกรรมในพื้นที่เปาหมาย
๑.๕.การบริหารโครงการ
กิจกรรมที่กําหนดตาม
วัตถุประสงค

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและ
กฏหมาย /คณะทํางาน :
สํานักงานอธิการบดี
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คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร/
ที่มา
ความสอดคลองเชื่อมโยง
ตัวชี้วัด
หนวยนับ
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
กลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
7.ปรับปรุงโครงสราง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย
นโยบายรัฐบาล
: ๔ การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ
: ๔ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต
เปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน
: ๔ เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
: ๓ เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ
: ๖ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
: ผลงานการใหบริการวิชาการ
ผลผลิต
: ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
: ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู
: ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
: ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

24.ปรับปรุง
โครงสรางและระบบ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติ รอยละ
จํานวนกฎหมายที่ปรับแกให
กฎหมายที่
สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ราชการ
ไดรับการ
ปรับแกให
ครอบคลุม

๘๐

๘๐

๙๐

๘๐

ผลสัมฤทธิ์

๘๐ 1.มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติ 1.มีความคลองตัวในการ
ภารกิจไดครบถวนมีประสิทธิผล บริหารจัดการ

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

๑.๑.กําหนดและเตรียม
ความพรอมขอมูลเบื้องตน
๑.๒.แตงตั้งคณะทํางานเพื่อ
รองรับการดําเนินงาน
๑.๓.ทบทวนขั้นตอนและ
วิธีการเพื่อสรางความชัดเจน
เกิดขึ้น
๑.๔.จัดทําเอกสาร
ประมวลผลเพื่อเขาสูการทํา
ขอบังคับรายได
๑.๕.เขาสูกระบวนการทํา
ขอบังคับมหาวิทยาลัย
๒.๑.กําหนดนโยบายเปน
แนวทางเพื่อสงเสริมการ

ประธาน : รองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและ
กฏหมาย /คณะทํางาน :
สํานักงานอธิการบดี /คณะ/
หนวยงาน
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ประเด็นยุทธศาสตร/
ความสอดคลองเชื่อมโยง
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ที่มา

หนวยนับ

ระดับความคิดเห็นของบุคลากรที่ แผนปฏิบัติ รอยละ
มีตอกฎหมายอยูในระดับไมนอย ราชการ
กวา รอยละ 80

25.การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน

มีแผนคูมือการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในครบทุกดาน

แผนปฏิบัติ
ราชการ

เลม

สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยง แผนปฏิบัติ รอยละ
และควบคุมภายใน สูการปฎิบัติได ราชการ

คาเปาหมาย
เปาประสงคเชิงกลยุทธ
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๕๙-๖๒
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐ 2.การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยมีความคลองตัว

1

2

3

3

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

3 1.มีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
๘๐

มีการเบิกจายงบประมาณเปนไป
ตามเปาหมายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดทุกไตรมาส

แผนปฏิบัติ
ราชการ

เปนไป
เปนไป เปนไป เปนไป เปนไป เปนไป
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
ตาม
เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย เปาหมาย

หนวยงานสงแผนและโครงการ
งบประมาณ ตามเวลาที่ กําหนด

แผนปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผลสัมฤทธิ์
2.การบังคับใชกฎหมายที่
สอดคลองกับบทบาทหนาที่
ของสถาบันอุดมศึกษาใน
ทองถิ่น

กระบวนงาน

ประธาน/คณะทํางาน

แนวทางเพื่อสงเสริมการ
พัฒนา
๒.๒.รวบรวมขอมูลเพื่อ
ดําเนินการใหมีการพัฒนา
โดยคณะทํางาน
๒.๓.กําหนดภารกิจความ
จําเปนเรงดวน
๒.๔.ตรวจขอบังคับโดยผาน
กระบวนการตามขั้นตอน
๒.๕.ประกาศใชบังคับและ
ติดตามประเมินผล

1.ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ๑.๑.รับนโยบายในการ
ลดลง
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผลประเมิน ตามองค์ป ระกอบคุณภาพทั้ง 9 องค์ประกอบ ซึ่งแบ่งออกเป็นปัจจัยน าเข้า (input)
กระบวนการ (process) และ ผลผลิต/ผลลัพธ์ (output) พบว่า คะแนนเฉลี่ยของปัจจัยนาเข้า , กระบวนการ,
และผลผลิ ต/ผลลั พ ธ์ เท่ า กั บ 3.30 (การด าเนิ น งานระดับ พอใช้) , 4.67 (การด าเนิ น งานระดั บดี มาก),
และ 2.69 (การดาเนินงานระดับพอใช้) ตามลาดับ โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยรวมทุกตั วบ่งชี้เท่ากับ 3.72
คะแนน (การดาเนินงานระดับดี)
พิจารณาตามองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบที่มีการดาเนินงานดีมาก โดยมีคะแนนประเมิน
เท่ากับ 5.00 จานวน 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธานฯ องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 8 การเงิ นและ
งบประมาณ มีผลการดาเนินงานในระดับดีจานวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
(คะแนนประเมิน 3.57) องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สั งคม (คะแนนประเมิน 4.46) และ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คะแนนประเมิน 4.00) และมีผลการดาเนินงานใน
ระดั บ พอใช้ จ านวน 2 องค์ ป ระกอบ คื อ องค์ ป ระกอบที่ 4 การวิ จั ย (คะแนนประเมิ น เท่ า กั บ 2.72)
และองค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนนประเมินเท่ากับ 3.00) จากการพิจารณาระบบ
พบว่าการดาเนินงานที่เป็น “กระบวนการ” มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” เป็นส่วนใหญ่ ดังตาราง
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1.1 ตารางผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 97
องค์ประกอบที่ 98
องค์ประกอบที่ 99
เฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้ สกอ
O
รวม

I

P

-

5.00

-

5.00

3.26

4.50

5.00

4.10

-

5.00

-

5.00

3.39

4.50

-

4.13

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

4.50

-

4.50

-

5.00

-

5.00

-

4.00

-

4.00

-

-

-

-

3.30

4.67

5.00

พอใช้

ดีมาก

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ สกอ+สถาบัน
O
รวม
ผลการประเมิน
5.00
ดีมาก
3.11 3.57
ดี
5.00
ดีมาก
1.30 2.72
พอใช้
3.92 4.46
ดี
5.00 5.00
ดีมาก
3.00
พอใช้
5.00
ดีมาก
4.00
ดี
4.86 4.86
ดีมาก
4.00 4.00
ดี
5.00
ดีมาก

I

P

-

5.00

3.26

4.50

-

5.00

3.39

4.50

-

5.00

-

5.00

-

4.50

-

5.00

-

4.00

-

5.00

4.44

3.30

4.67

2.69

3.72

ดี

พอใช้

ดีมาก

พอใช้

ดี

ผลการประเมิน
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
-
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1.2 ในภาพรวม จุดแข็งและข้อเสนอแนะสาหรับมหาวิทยาลัย มีดังนี้
(1) จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยมีแผนแม่บทในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมภารกิจที่สาคัญ และมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี เช่น การ
ให้บริการของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในแหล่งที่ เอื้อประโยชน์ต่อการหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย และมีหน่วยงานที่
ดาเนินงานในการหารายได้ เช่น สถาบันอยุธยาศึกษา
(2) ข้อเสนอแนะ
1. มหาวิทยาลัยควรกาหนดเกณฑ์หรือระเบียบเพื่อสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทางาน
ของพนักงานสายอาจารย์ และสายสนั บสนุ น เพื่อให้บุคลากรมีความภักดีและร่ว มมือร่วมใจในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
2. ควรเพิ่มเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากร้อยละ 2.82 ของงบประมาณมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2556 ในปีงบประมาณ 2557 และในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้น นอกจากนี้ควรกาหนดมาตรการ
ในการสนับสนุนผู้ที่ทาผลงานด้านการวิจัยให้ชัดเจนและเหมาะสมกับผลกระทบที่ได้จากผลงานวิจัยนั้นๆ
3. มหาวิทยาลัยควรมีห้องปฏิบัติการทางภาษาอย่างน้อย 2 ห้อง
4. มหาวิทยาลัยควรปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับวัฒนธรรม ธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
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2.การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สาคัญ
2.1 การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง ซึ่งทวีความสาคัญเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่ ม ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม่ และกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น ที่ มี แ นวโน้ ม เป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ต สิ น ค้ า
อุตสาหกรรมโลก
2.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
2.3 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสาคัญความต้องการ
พืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก
2.4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ
3.การเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน
ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้น
ในหลายๆ ด้าน อาทิ การเปิดเขตแดนการค้าเสรี การบริการ การลงทุน แรงงานระหว่างประเทศ เป็นต้น รวม
ไปถึงด้านการศึกษาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นอกจากมีนโยบายความร่วมมือกับประเทศอาเซียน
แล้ว ยังมีความร่วมมือกับประเทสในภูมิภาคอื่นทั่วโลกโดยมีความร่วมมือทางด้านการจัดสรรทุนการศึกษา
โครงการวิจัยร่วม โครงการประชุมวิชาการร่วม โครงการฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนนักวิ ชาการ คณาจารย์
และโครงการแลเปลี่ยนนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ
3.1 ผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ต้องไม่ให้การเปลี่ยนแปลง
นี้มากระชากลากเราไปอย่างทุลักทุเล เราต้องเตรียมความพร้อมทันที ตลอดเวลา โดยเฉพาะบุคลากรต้องตาม
ให้ทันและยืดหยุ่นปรับตัวให้รับสถานการณ์ได้
2. ภาษาอังกฤษจะเป็ น ภาษากลางของ ASEAN บุคลากรและนักศึกษา ต้องเพิ่มทั ก ษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารได้
3. ปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน (Conflict
Management) จึงต้องคานึงถึงการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น
4. สร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN เพิ่มโอกาสในการทางาน เพราะเกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน/บริการอย่างเสรี คณะกรรมการวิชาชีพ สภาวิชาชีพ ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบนี้
อย่างเร่งด่วน
5. โอกาสในการเป็ น Education Hub โดยอาศั ย ความได้ เ ปรี ย บในเชิ ง ภู มิ ศ าสตร์ ข อง
ประเทศไทย แต่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเป็นตัวนา
6. การจัดการรับรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย การเรียนจากชีวิตจริง ลงมือทาเป็นทีม
3.2 ผลกระทบที่จะเกิดกับ “บัณฑิต” ไทย
1. ต้องแข่งขันกับบัณฑิตในภูมิภาคและจากทั่วโลก
2. ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ และทั ก ษะในการปรั บ ตัว และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ในการใช้ ชี วิต ในสั งคมพหุ
วัฒนธรรม และสังคมโลกได้ และยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย
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4. ทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เป้าหมายตามทิศทางของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๒ ประเด็น ไดแก่
๑.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง มีแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องคือการ
ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา โดยพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริ หาร
จัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
ผลักดันด้านงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพานิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
๒.การพัฒ นาศักยภาพคนให้ ส นั บ สนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสร้ างสั ง คมสู งวัย อย่ า งมี
คุณภาพ โดยการแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพคนในแต่ละช่วงวัยให้เหมาะสม และยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพในทุกด้าน
5. ผลการเรี ยนรู้ ต ามกรอบแนวคิ ด หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปที่ ส อดคล้ อ งตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF : HEd)
1. มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
3. มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
4. มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
6. มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
8. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริบทตามกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 – 2565
6.1 เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษา
คือ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
6.2 ภาพอนาคตที่ส่งผลต่ออุดมศึกษา
ภาพอนาคตที่ส่งผลกระทบต่ออุดมศึกษาที่จะนามาพิจารณาในการจัดทาแผนกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก
ดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงของประชากร : ประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2. การมีงานทา และตลาดแรงงานในอนาคต : โครงสร้างทางสังคม และเศรษฐกิจของ
ประเทศโลกาภิวัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญ
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3. การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง
4. เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต : เปลี่ยนแปลงทั้งมิติการใช้ชีวิตการเรียนรู้
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆ เช่น การทางาน โดยมีหลายอาชีพ การทางานไร้สังกัด ความเสี่ยงต่อ
รายได้ที่ไม่แน่นอน เป็นต้น
5. ปรัชญาเศรษฐกิจ
6. สถานะเศรษฐกิจของประเทศ
7. แนวทางการจั ด การศึ ก ษาของไทยในทศวรรษที่ ส อง : มุ่ ง เน้ น ให้ มี ก ารปฏิ รู ป
การศึกษาทั้งระบบ โดยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ (1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเรี ย นรู้ ของคนไทย (2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรีย นรู้อย่า งทั่ว ถึ งและมีคุ ณภาพ (3)
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาหลักการและกรอบแนวคิด
เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้พร้อมทั้งเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษา
อย่างเป็นระบบ
7.ปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
1. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุ คใหม่ ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ ตั้งแต่ปฐมวัยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ
มีระเบียบวินัยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทางานเป็นกลุ่มได้มีศีลธรรม คุ ณธรรม ค่านิยม จิตสานึก และภูมิใจ
ในความเป็นไทย ก้าวทันโลก เป็นกาลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐาน ที่จาเป็น สมรรถนะ ความรู้
ความสามารถทางานมีประสิทธิภาพมีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเสมอภาค
2. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรี ยนรู้เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบ
กระบวนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับการ
เป็นวิชาชีพชั้นสูง สามารถดึงดูดคนเก่ง ดี และมีใจรัก มาเป็นครูอย่างต่อเนื่อง มีสภาวิชาชีพที่เข้มแข็งบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ทั้งในระบบนอกระบบและแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาการบริหารจัดการใหม่มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน เอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาล มีความ
โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีการนาระบบ และวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่ ควบคู่กับการสร้างผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการการเงิน และงบประมาณที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการ
8. นโยบายด้ า นการศึก ษาของรั ฐ บาลจากค าแถลงนโยบายต่ อรั ฐ สภา พลเอกประยุ ทธ์ จัน ทร์ โ อชา
นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
รัฐบาลจะนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย
มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
๑ จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ โดยให้ ค วามส าคั ญ ทั้ ง การศึ ก ษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
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๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส
๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้ อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองดี
๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน
๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ
เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
๘ อนุ รั กษ์ ฟื้น ฟู และเผยแพร่ มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
9. นโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยจังหวัดใช้การทางานเชิงยุทธศาสตร์ 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
การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราช ภั ฏ พระน คร ศรี อ ยุ ธ ยาในร ะย ะ 5 ปี พ. ศ. 2559 -2563
มีความท้าทายที่มาพร้อมกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิง เศรษฐกิจ สังคม นโยบาย กฎหมาย และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในฐานะที่มหาวิทยาลัย มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไม่อาจมองข้ามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆได้ มหาวิทยาลัย
จึงต้องมีการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค โดยจะมีการพัฒนาตามจุดเน้น ได้แก่
การพัฒนาการท่องเที่ยว และการผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพและการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีที่มาจากจุด
แข็งคือความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงในด้านการผลิตครูมายาวนานและตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองมรดกโลก นอกจากการ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ตามจุ ด เน้ น แล้ ว ยั ง ได้ ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาในทุ ก ด้ า นของแผนกลยุ ท ธ์ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2559-2563 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้มีการประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยวิธี SWOT Analysis มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางการประเมิ น สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาด้ ว ยวิ ธี
SWOT Analysis
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เมื่อได้ดาเนิน การประเมินสภาพการณ์ปัจจุบันด้วยวิธี SWOT Analysis แล้วจึงได้กาหนดทิศทางการ
พัฒนาตามแผนกลยุทธระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ดังนี้
1 ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก
2 วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยชั้นนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3 เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
4 อัตลักษณ์
ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
5 ค่านิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้
6 พันธกิจ
1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการโดย
คานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม
2.ศึกษา ค้นคว้า วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น รวมทั้งบูรณาการการวิจัย การ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
3.สื บ สาน ท านุ บ ารุ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทยใน
หลากหลายมิติ
4.ผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน
5.พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและปรับปรุงมหาวิทยาลัย
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พึ่งพาให้ท้องถิ่น
6.ศึกษาและสืบสานแนวพระราชดาริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนามาสู่การปฏิบัติ
7.บริ ห ารจั ด การองค์ ก รอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ด้ ว ยหลั ก ธรรมาภิ บ าล พั ฒ นางานสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
และเป็นองค์กรแห่งความสุข
8.เสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยว“อยุธยาเมืองมรดกโลก”
9.แสวงหาความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
10.เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาความรู้ ค วามเข้ า ใจ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า ดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11.แสวงหาความร่ ว มมื อ กั บ ต่ า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพ และความเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการ
พร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์
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7 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 7 ประเด็น (๒๕ กลยุทธ์) ดังนี้
1. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของท้องถิ่น (4 กลยุทธ์)
2. เร่งรัดแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วน (4 กลยุทธ์)
3. พัฒนาพันธกิจที่เป็นจุดเน้น (2 กลยุทธ์)
4. พัฒนามหาวิทยาลัยตามพันธกิจ (8 กลยุทธ์)
5. พัฒนาพันธกิจที่สาคัญในพื้นที่ (3 กลยุทธ์)
6. เสริมสร้างสถานะทางการเงินให้เข้มแข็ง (2 กลยุทธ์)
7. ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบและกลไกรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย (2 กลยุทธ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๗-๖๕๕๕
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