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คํานํา
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตองรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2564) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป แผนการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพั ฒนาพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 นโยบายการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ของรั ฐ บาล นโยบายการบริ ห ารราชการของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตลอดจนยุ ท ธศาสตร ก ระทรวงศึ ก ษาธิ การ และยุ ท ธศาสตร ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถนํา มหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย ภายใต
สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่รวดเร็วในปจจุบัน เปนการตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและสังคมไดอยางเปนรูปธรรม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา แบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป สวนที่ 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สวนที่ 4 การนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
สูการปฏิบัติ และสวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความมุงหวังวาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2564) จะเปนเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดัน
ใหการดําเนินงานในดานตาง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเปาประสงค
ตัวชี้วัด และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตองรวดเร็ว
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา จึ งจั ดทําแผนปฏิ บัติ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 2564) เพื่อใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นโยบายการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดอยางมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถนํา มหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย ภายใตสถานการณและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่รวดเร็วในปจจุบัน เปนการตอบสนองตอความตองการของประเทศและสังคมไดอยาง
เปนรูปธรรม
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป (ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาจึงเปนแผนงานที่มีความสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป โดยแบงเนื้อหาของแผนออกเปน 5 สวน คือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สวนที่ 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สวนที่ 4 การนํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป สูการปฏิบัติ และสวนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สูการปฏิบัติ
2) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
3) เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สวนที่ 2
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2564) ภายใตขอกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนํา
ทิศทางองคกรของมหาวิทยาลัยมากําหนดเปนกรอบในการดําเนินการ ดังนี้
2.1ขอกฎหมาย
2.1.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจั ดทําแผนปฏิบัติ ราชการไวเปนการ
ลวงหนา
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด
(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้น
หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน
สี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓
ในแต ล ะป ง บประมาณ ให ส ว นราชการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป โดยให ร ะบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ให
สํ า นั ก งบประมาณดํ า เนิ น การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ในแต ล ะภารกิ จ ตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร
2.2.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลจากคําแถลงนโยบายตอรัฐสภา พลเอกประยุทธ จันทร
โอชา นายกรัฐมนตรี ดานที่ 4 ดานนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
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รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความ
เปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้
1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน
2) ในระยะเฉพาะหน า จะปรั บ เปลี่ ย นการจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การศึ ก ษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส
3) ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
4) พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจา งงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพื่อใหเอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
ทั้งในดาน
ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองดี
5) ส ง เสริ ม อาชี ว ศึ ก ษาและการศึ ก ษาระดั บ วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชน เพื่ อ สร างแรงงานที่ มี ทั ก ษะ
โดยเฉพาะในทองถิ่นที่มีความตองการแรงงาน
6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ
8) อนุ รั กษ ฟ น ฟู และเผยแพร ม รดกทางวั ฒ นธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่ น ภู มิป ญญา
ทองถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบานและวัฒนธรรม
สากล และการสร างสรรค งานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เ ป น สากล เพื่ อเตรี ย มเข าสู เ สาหลั กวั ฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก
10) ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี
2.2.2 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป / ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0)
รัฐบาลไดวางกรอบการพัฒนาระยะยาว (ระยะ 20 ป) เพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยวางกรอบการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
(1) ความมั่นคง
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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ซึ่งทั้ ง 6 ยุ ทธศาสตร จะถู กขั บ เคลื่ อนโดยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ และ
โดยเฉพาะอย างยิ่ งในระยะแรก (ระยะปฏิ รูป ) จะขั บเคลื่อนด วยแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
สําหรับยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) เปนเปาหมายของรัฐบาลที่จะเปลี่ยน
ประเทศไปสู ยุ ค ที่ 4 คื อ การขั บ เคลื่ อ นประเทศด ว ยนวั ต กรรม เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ โลกในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะมิติดานมนุษย ทีค่ นไทยจะตองปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ
(1) เปนคนไทยที่มีความรู ทักษะและความสามารถที่สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21
(2) เปนคนไทยที่มีความรับผิดขอบตอสังคม
(3) เปนคนไทยมีอัตลักษณความเปนไทยที่สามารถยืนอยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
(4) เป น ดิ จิ ต อลไทยเพื่ อสอดคล องกั บ การเข าสู ยุ คดิ จิ ต อล โดยใช กลไกประชารั ฐ เป น ตั ว
ขับเคลื่อน
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไดวางกรอบหลักการไว 4 ประการ คือ
(1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
(3) การมีสวนรวมในการพัฒนา
(4) มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศ
โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา รวม 10 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
2.3 ทิศทางองคกรของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
คุณธรรม นําความรู สูการพัฒนาทองถิ่น สานศิลปมรดกโลก
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วิสัยทัศน
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนศูนยกลางการบริหารจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนําดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น
ภายในป ๒๕๖๔
พันธกิจ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ภ าระหน า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านที่ กํ า หนดใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลัง
ปญญาของแผ นดิ น ฟ น ฟูพลั งการเรี ย นรู เชิ ด ชูภู มิปญญาของท องถิ่ น สร างสรรค ศิลปวิ ทยา เพื่ อความ
เจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาที่
ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้
(1) แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปญญา
ทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล
(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพัน
ตอทองถิ่นอีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถิ่น
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและ
คุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง
ทองถิ่นใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพื่อประโยชนของสวนรวม
(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง
(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น
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เอกลักษณ

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบาน และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น รวมถึง
การแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน
(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ใน
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก

อัตลักษณ
ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา
คานิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝรู
นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
11 ขอ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้
1) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความ
เปนเลิศ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความตองการของสังคม
และสามารถแขงขันไดในระดับกลุมประชาคมอาเซียน
3) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน
4) สงเสริม การสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
5) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
และการใหบริการทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
6) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น
และสังคม สนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นสูภูมิปญญาสากล
7) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถิ่น ชุมชน อยางคุมคา
เพื่อใหเกิดการจัดการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
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8) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล โดย
ใชหลักธรรมาภิบาล และนําวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
การสอนและการวิจัยสูระดับสากล
10) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของทองถิ่น
สามารถแขงขันไดในระดับสากล
11) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ดานภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน
นโยบายบริหารงานของอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศนโยบายการบริหารงานของ
อธิการบดี 12 ขอ ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตเพื่อใหไดมาตรฐาน ทั้งดานคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใชและชี้นําสังคม
ในทิศทางที่ถูกตอง
2) สงเสริมการวิจัยเพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ บุกเบิกองคความรูใหม บูรณาการ
การวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
3) สงเสริมการสรางเครือขาย และการเปนศูนยกลางการบริการวิชาการใหเปนที่พึ่งของ
ทองถิ่นและสังคม
4) สงเสริมการสืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย บุคลากร และเสริมสรางความผาสุกในองคกร
6) สงเสริมการสรางเครือขาย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ
7) เรงรัดการบริหารจัดการองคกร อยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนางาน
สูความเปนเลิศ
8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูอุดมศึกษา เปนที่พึ่งพาใหทองถิ่น
9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนอมนํามาสูการปฏิบัติ
10) สงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคาดูแล
รักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
11) สนับสนุนการเสริมสรางมหาวิทยาลัยใหเปนสวนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
12) สงเสริมการแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็ง
ทางวิชาการพรอมกาวสูสังคมโลกาภิวัตน
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ยุ ทธศาสตร ใ หม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เพื่ อการพั ฒ นาท องถิ่ น ตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดจัดทํายุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นในทองที่
ของตน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามแผนยุ ทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพื่อเปนทิศทางในการดําเนินงาน
ตามพั น ธกิ จของมหาวิ ทยาลั ย ที่มุงตอบสนองความต องการของประเทศ เป น กรอบแนวทางในการพัฒ นา
มหาวิทยาลัยตามจุดเนนที่สําคัญ และยกระดับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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สวนที่ 3
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
3.1 สรุปจํานวนโครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตรที่ 1

การพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 2

การผลิตและพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
10 โครงการหลัก

8 โครงการหลัก

26 โครงการหลัก

19 โครงการหลัก

16 ตัวชี้วัด

4 ตัวชี้วัด

21 ตัวชี้วัด

6 ตัวชี้วัด

 รวมโครงการหลักทั้ง 4 ยุทธศาสตร = 63 โครงการ
 รวมตัวชี้วัดทั้ง 4 ยุทธศาสตร = 47 ตัวชี้วัด
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธ
1.1 สืบสานโครงการตาม
พระราชดําริและนําศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการหลัก
2561
2562
2563
2564
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.1 โครงการถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่
2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 4 โครงการ ยั่งยืน

(S1.1) จํานวนโครงการที่
มหาวิทยาลัยนําศาสตร
พระราชาไปพัฒนาทองถิ่น
(A1.1) จํานวนโครงการอัน
ไมนอยกวา
เนื่องมาจากศาสตรพระราชา ที่ 2 โครงการ
ชุมชนทองถิ่นสามารถนําไปใช
ประโยชนตอยอดได
รอยละ 10
(A1.2) รอยละของครัวเรือนที่
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพึ่งพาตนเองได
1.2 พัฒนาระบบและกลไกการ (S1.2) จํานวนชุมชนเปาหมาย
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่
สามารถเปนตนแบบการจัดการ
ตนเองไดอยางยั่งยืน
(S1.7) รอยละความพึงพอใจ
ไมนอยกวา
ของประชาชนที่รับบริการจาก
รอยละ 80
มหาวิทยาลัย
(A1.3) จํานวนการจัด
5 ครั้ง
ประชุมสัมมนา/จัดเวที
ประชาคมรับฟงปญหาหรือ
หัวขอการพัฒนาของชุมชน
1.3 สงเสริมและสนับสนุนการ (S1.3) จํานวนโครงการที่
ไมนอยกวา
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยถายทอดองค
2 โครงการ
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการ ความรู/นวัตกรรม/งานวิจยั เพื่อ
พัฒนาดานสังคม
แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการ ในดานเศรษฐกิจ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

รอยละ 15

รอยละ 20

รอยละ 25

-

-

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน

ไมนอยกวา คก.2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ทุกหนวยงาน
1 ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ

คก.3 โครงการประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคม รับฟง
ปญหาหรือหัวขอการพัฒนาของชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง

สวพ.

ไมนอยกวา คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทุกหนวยงาน
4 โครงการ พระนครศรีอยุธยา
คก.5 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
ทุกหนวยงาน
คก.6 โครงการบริการวิชาการที่มกี ารบูรณาการองคความรู ทุกหนวยงาน
ที่ไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ

กลยุทธ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอม

1.6 สงเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและทองถิ่น

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา
2 โครงการ 2 โครงการ 2 โครงการ 4 โครงการ

(S1.4) จํานวนโครงการที่
มหาวิทยาลัยถายทอดองค
ความรู/นวัตกรรม/งานวิจยั เพื่อ
แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น
ในดานสังคม
(S1.5) จํานวนโครงการที่
ไมนอยกวา
มหาวิทยาลัยถายทอดองค
1 โครงการ
ความรู/นวัตกรรม/งานวิจยั เพื่อ
แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถิ่น
ในดานสิ่งแวดลอม
(A1.4) โครงการ/กิจกรรม
รอยละ 35
บริการวิชาการที่ชุมชนทองถิ่น
สามารถนําไปใชประโยชนหรือ
ตอยอดได
(A1.5) จํานวนหลักสูตรทีม่ ี
5 หลักสูตร
การบูรณาการการบริการ
วิชาการเขากับการเรียนการ
สอน
(A1.6) ผลงานดานทํานุบํารุง
ไมนอยกวา
ศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับ รอยละ 50
ภูมิปญญาทองถิน่ เอกลักษณ
และวัฒนธรรมของชาติ
(S1.6) รอยละของผลงานดาน
ไมนอยกวา
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่
รอยละ 50
สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ชาติและทองถิ่น
(A1.7) รอยละของผูเขารวม
ไมนอยกวา
กิจกรรมดานทํานุบํารุง
รอยละ80
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการหลัก

ผูรับผิดชอบ

ไมนอยกวา
1 โครงการ

ไมนอยกวา
1 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

รอยละ 40

รอยละ 45

รอยละ 50

5 หลักสูตร

5 หลักสูตร

หลักสูตร

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา คก.7 โครงการ อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
รอยละ 50

ทุกหนวยงาน

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา คก.8 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
รอยละ 50

ทุกหนวยงาน

ไมนอยกวา
รอยละ80

ไมนอยกวา
รอยละ80

ไมนอยกวา
รอยละ80

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
1) (A1.8) การนําองคความรู
วัฒนธรรมอยุธยา ไปใชอางอิง
ในบทความวิชาการและ
งานวิจัยเพิ่มขึ้น
(A1.9) จํานวนขอมูลงานวิจัย/
องคความรูดานวัฒนธรรม
อยุธยา

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการหลัก
2561
2562
2563
2564
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.9 โครงการเผยแพรงานวิจัยและองคความรูวัฒนธรรม
1 เรื่อง
2 เรื่อง
3 เรื่อง
4 เรื่อง อยุธยา

5 เรื่อง

8 เรื่อง

10 เรื่อง

12 เรื่อง

คก.10 โครงการสงเสริมงานวิจัยและศึกษาองคความรู
วัฒนธรรมอยุธยา

ผูรับผิดชอบ
สอศ./สวพ.

คณะ/สอศ./สวพ.
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ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

2.1 ผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น

(S2.1) รอยละของบัณฑิตครูที่
มีงานทําภายใน 1 ป
(S2.2) รอยละบัณฑิตครูที่ไดรับ
การบรรจุเขาทํางานในทองถิ่น

2.2 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

2.3 สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

(S2.3) รอยละของโรงเรียน
สพฐ. ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัย
เปนพี่เลี้ยง
(S2.5) รอยละของนักเรียนใน
โรงเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเปนพี่
เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-Net) แตละวิชาผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้น
ไปเพิ่มขึ้น
(S2.4) รอยละครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนใน
พื้นที่ไดรับการพัฒนา
(S2.6) รอยละของโรงเรียนที่
มหาวิทยาลัยเปนพี่เลี้ยงมีการ
นํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู
ของโรงเรียนสาธิตไปใช
ประโยชน

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการหลัก
2561
2562
2563
2564
รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 คก.11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรูและ
ความสามารถของนักศึกษาครู ใหเปนครูมืออาชีพและเปน
รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 ครูมาตรฐานสากล
คก.12 โครงการพัฒนาและปลูกฝงคุณลักษณะของการ
เปนครูที่ดีใหแกนักศึกษาครู
รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 คก.13 โครงการพีเ่ ลี้ยงใหกับโรงเรียนในทองถิ่นและพื้นที่
บริการการศึกษา
รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 20

รอยละ 20

รอยละ 20

รอยละ 20 คก.14 โครงการยกระดับมาตรฐานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพื้นที่
คก.15 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดวยระบบ Stem
Education
รอยละ 20 คก.16 โครงการวิจยั และพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนา
ครูสูความเปนเลิศ
คก.17 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
คก.18 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รอยละ 20

รอยละ 20

รอยละ 20

ผูรับผิดชอบ
คคศ.
คคศ.
คคศ.

คณะ/สํานัก/
สถาบัน
คคศ./ควท.
คคศ.
คคศ.
คคศ.
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

3.1 สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

(S3.1) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับ
หนวยงานระดับจังหวัด
(S3.2) จํานวนหลักสูตร
ฝกอบรมระยะสั้นดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม
(A3.1) จํานวนการถายทอด
องคความรูแกชุมชนเปาหมาย
ในเขตพื้นที่บริการ
(พระนครศรีอยุธยา/อางทอง)
(S3.3) จํานวนหลักสูตรสห
วิทยาการที่ตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น

3.2 สงเสริมและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม

3.3 ผลิตบัณฑิตดานสังคม
และดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ที่สอดคลองกับ
ความตองการของประเทศและ
ทองถิ่น

3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร
อาจารยและบุคลากร

(S3.4) ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
อยูในระดับดี
(S3.5) ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ
สถาบัน/สํานัก และ
มหาวิทยาลัย อยูในระดับดี
(S3.6) รอยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการ

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการหลัก
ผูรับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.19 โครงการสรางเสริมศักยภาพภาพบริหารจัดการการ สอศ./คณะ
2 โครงการ 2 โครงการ 3 โครงการ 3 โครงการ ทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
คก.20 โครงการการจัดการทองเที่ยวเมืองมรดกโลก
สอศ.
ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

ไมนอยกวา
3 หลักสูตร

3 เรื่อง

5 เรื่อง

7 เรื่อง

-

-

-

ไมนอยกวา คก.21 โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผูส ูงวัย
3 หลักสูตร คก.22 โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพและการสราง
ชุมชนนาอยูของผูสูงวัยในชุมชนทองถิ่น
คก.23 โครงการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและงานวิจยั
7 เรื่อง ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชน
ทองถิ่น

คณะ
ควท.

ไมนอยกวา คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับ
2 หลักสูตร การทํางาน
คก.25 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม
คก.26 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ
รอยละ 80 คก.27 โครงการยกระดับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

คมส./ควจ./ควท./
งานสหกิจศึกษา
คณะ/สนอ.(กบศ.)

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 80

รอยละ 30

รอยละ 30

รอยละ 30

รอยละ 30 คก.28 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ควท.

คณะ/สคบ./สนอ.
(กบศ.)
ทุกหนวยงาน/งาน
ประกันคุณภาพ

สนอ./คณะ

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
(S3.7) รอยละของอาจารยที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
(A3.8) รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเขาสู
ตําแหนงในระดับทีส่ ูงขึ้น
(A3.2) รอยละของบุคลากรมี
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เปนไปตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกําหนด*
(A3.3) รอยละของอาจารยและ
บุคลากรไดรับการพัฒนา

3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

3.6 ยกระดับงานวิจัยและ
นวัตกรรม

(S3.8) รอยละของบัณฑิตที่
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสรางงานไดดวยตนเอง
(S3.10) รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต
(S3.9) รอยละของนักศึกษาที่
ผานเกณฑการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ของมหาวิทยาลัย
(S3.11) รอยละของอาจารยทํา
วิจัยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด
(A3.4) รอยละของจํานวน
นักวิจัยรุนใหมเพิม่ ขึ้น

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564
รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30

โครงการหลัก

รอยละ 1

รอยละ 2

รอยละ 3

รอยละ 4

รอยละ 50

รอยละ 60

รอยละ 70

รอยละ 80 คก.30 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร
มหาวิทยาลัย

สนอ.

รอยละ 40

รอยละ 50

รอยละ 60

รอยละ 70 คก.31 โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะแกบุคลากรสาย
วิชาการดานการจัดการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา
คก.32 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทําหลักสูตรระยะ
สั้น สําหรับใหบริการสังคมและเพิ่มรายไดใหกับ
มหาวิทยาลัย
รอยละ 10 คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คก.34 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูใน
รอยละ 85 ศตวรรษที่ 21 (3Rs+8Cs)

คณะ/สนอ.

รอยละ 10

รอยละ 10

รอยละ 10

คก.29 โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

ผูรับผิดชอบ

สนอ.

คณะ/สนอ.
คณะ/กพน.
คณะ/กพน.

รอยละ 85

รอยละ 85

รอยละ 85

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 50 คก.35 โครงการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาตางประเทศแก คณะ/สนอ.(กบ
นักศึกษา
ศ.)/ศูนยภาษา/
งานวิเทศสัมพันธ

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ
25

รอยละ
25

รอยละ
25

รอยละ 501) คก.36 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางนักวิจัยรุนใหม
คก.37 โครงการอบรมเพื่อตอยอดการพัฒนางานวิจัยเดิม
รอยละ
25

คณะ/สวพ.
คณะ/สวพ.

กลยุทธ

ตัวชี้วัด
(A3.5) รอยละของจํานวน
ผลงานวิชาการของคณาจารย
ประจําทีไ่ ดรับการตีพิมพ
เผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ.
(S3.12) รอยละของ
ผลงานวิจัยทีส่ อดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
(S3.13) รอยละของ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สามารถนําไปใชประโยชนหรือ
ตอยอดในเชิงพาณิชย
2) (A3.6) งบประมาณกองทุนวิจัย
เพิ่มขึ้น
3) (A3.7) จํานวนการจัดประชุม
การระดับชาติ/นานาชาติ

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
60
70
80
100
รอยละ 50

รอยละ 50

รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

รอยละ 2
1 ครั้ง

โครงการหลัก
คก.38 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิจัย
คก.39 โครงการคลินิกนักวิจัยเพือ่ ใหไดรับการตีพิมพ

ผูรับผิดชอบ
สวพ.
สวพ.
คณะ/สวพ.

ไมนอยกวา
รอยละ 30

รอยละ 50 คก.40 โครงการวิจยั /นวัตกรรมทีส่ อดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น หรือสามารถนําไปสูการแกไขปญหา
ใหกับทองถิ่นได
ไมนอยกวา คก.41 โครงการวิจยั และการสรางนวัตกรรมตาม
รอยละ 30 ยุทธศาสตรชาติ

รอยละ 2

รอยละ 2

รอยละ 2

คณะ/สวพ.
คณะ/สวพ.

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

คก.42 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนวิจัย
คก.43 โครงการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อจัดหารายไดเขา
กองทุนวิจัย
คก.44 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

สวพ./คณะ

สวพ.
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ

ตัวชี้วัด

4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและ (S4.2) รอยละความพึงพอใจ
โครงสรางพื้นฐาน
ของนักศึกษาและบุคลากรที่มี
ตอบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัย

4.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ (S4.1) รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมสี วนได
สวนเสีย

4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
และฐานขอมูล

(S4.3) ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การบริหารงาน
(S4.1) รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมสี วนได
สวนเสีย

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
โครงการหลัก
2561
2562
2563
2564
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.45 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ทางวัฒนธรรม
รอยละ85
รอยละ85 รอยละ85 รอยละ85 คก.46 โครงการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
คก.47 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
(ดานวิทยฯ)
คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
(ดานสังคมฯ)
คก.49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการ
อนุรักษพลังงาน
คก.50 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความ
ปลอดภัย
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.51 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รอยละ85
รอยละ85 รอยละ85 รอยละ85 หนวยงาน (ดานวิทยฯ)
คก.52 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หนวยงาน (ดานสังคมฯ)
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.53 โครงการการดําเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลและ
รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 ความโปรงใส
ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา คก.54 โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการวิจัย
รอยละ85 คก.55 โครงการถายทอดนวัตกรรมองคความรูเ พื่อการ
พัฒนาทองถิ่นอยางตอเนื่องและยั่งยืน
คก.56 โครงการพัฒนาฐานขอมูลเครือขายความรวมมือ
ของมหาวิทยาลัย
คก.57 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
คก.58 โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผูรับผิดชอบ
สนอ./สอศ.
สนอ.
ทุกหนวยงาน
สนอ./คณะ
สนอ.

ทุกหนวยงาน

สนอ.
สวพ.
ทุกหนวยงาน
สนอ.
สวท.
สวท.
สวท.

กลยุทธ

4.4 พัฒนาภาพลักษณ
มหาวิทยาลัย
4.5 สรางเครือขายการทํางาน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564

(4.4) จํานวนระบบงาน/
ฐานขอมูลเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจหลัก
(A4.1) รอยละในการรับรู
ขาวสารของบุคลากรภายใน

ไมนอยกวา
1 ระบบ/
ฐาน
ไมนอยกวา
รอยละ 85

(A4.2) จํานวนบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย

ไมนอยกวา
2 MOU

โครงการหลัก

คก.59 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน
คก.60 โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา สนับสนุนการผลิตสื่อ และสารสนเทศเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.61 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
1 ระบบ/
1 ระบบ/
1 ระบบ/
ฐาน
ฐาน
ฐาน
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.62 โครงการประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร
รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 มหาวิทยาลัย
คก.63 โครงการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา คก.64 โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
2 MOU
2 MOU
2 MOU โรงเรียน สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของใน
การผลิตและพัฒนาครูทั้งในประเทศและตางประเทศ
คก.65 โครงการแสวงหาความรวมมือและบูรณาการ
บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพและสิ่งแวดลอมกับ
หนวยงานภายนอก

ผูรับผิดชอบ
สวท.

สนอ.
สนอ.
คคศ.
ควท.
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ
กลยุทธ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ตัวชี้วัด
-

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564
-

โครงการหลัก
คก.66 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ

ผูรับผิดชอบ
ทุกหนวยงาน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
กลยุทธ
แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินหรือจําเปน

ตัวชี้วัด

คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.)
2561
2562
2563
2564
-

โครงการหลัก
คก.67 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ผูรับผิดชอบ
สนอ.
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สวนที่ 4
การนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สูการปฏิบัติ
ในการนํ าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ 4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 ) มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา สูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยไดวางระบบและกลไกการดําเนินงานไวดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
โดยการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน
2. มหาวิทยาลัย จัด ทําแผนปฏิบั ติราชการประจํ าป ที่สอดคลองกับแผนปฏิบั ติราชการ 4 ป ของ
มหาวิทยาลัย
3. คณะ/สํานัก/สถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธระยะ 5 ป ของ
คณะ/สํานัก/สถาบัน
มหาวิทยาลัย

คณะ/สํานัก/สถาบัน

แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป
คณะ/สํานัก/สถาบัน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการประจําป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการประจําป
คณะ/สํานัก/สถาบัน

คณะกรรมการดําเนินงาน
(1) ระดับมหาวิทยาลัย / (2) ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน
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สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติราชการประจําปแลว มหาวิทยาลัยจึงกําหนดกรอบระยะเวลา
การติดตามผลการดําเนินงาน และการประเมินผลความสําเร็จไวในสวนนี้ เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาของผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงแกไข
ตอไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้
5.1 การติดตามผลการดําเนินงาน
5.1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ครึ่งแผน

สิ้นสุดแผน

(ปงบประมาณพ.ศ. 2562)

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

5.1.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

2561

2562

2563

2564

เดือนกันยายน (สิ้นสุดปงบประมาณ)
5.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดสําเร็จของการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

คาเปาหมาย
ครึ่งแผน
สิ้นสุดแผน
ระดับ 4
ระดับ 5

เกณฑการวัด
ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 50 - รอยละ 59.99 สูตรในการคํานวณ
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 60 - รอยละ 69.99
จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย X 100
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 70 - รอยละ 79.99
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 80 - รอยละ 89.99
จํานวนตัวชี้วัดทั้งหมด
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 90 - รอยละ 100
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