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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร
P.1 ลักษณะองค์กร :
ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่สนองพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏเป็นล้นพ้น ด้วยทรงเมตตา
โปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชลัญจกรประจาพระองค์ ให้เป็น “สัญลักษณ์ประจาสถาบัน ” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อธิการบดีคนปัจจุบัน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
(1) หลักสูตรและบริการทางการศึกษาอื่น ๆ ที่สาคัญตามพันธกิจ
ในปีการศึกษา 2563 มีการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร และปริญญาโท ใน
4 คณะ ทั้งหมด 57 หลักสูตร มีจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ ภาคปกติ จานวน 4,832 คน ภาคพิเศษ
จานวน 586 คน มีจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้แก่ ระดับประกาศนียบัตร จานวน 90 คน และระดับ
ปริญญาโท จานวน 180 คน รวมทั้งสิ้น 5,688 คน นอกจากมหาวิทยาลัยให้บริการด้านการจัดการศึกษาแล้ว
ยังมีพันธกิจอื่น ได้แก่การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม
พันธกิจ : 1. การจัดการศึกษา 2. การวิจัย 3. การบริการวิชาการ 4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่ มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ
มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ
ค่านิยม : เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้
วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมคิด ร่วมทา น้อมนาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สมรรถนะหลัก : บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 713 คน
แบ่ งตามบุคลากรตามลักษณะการปฏิบั ติงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ มที่ 1 สายวิชาการ มีจานวน 385 คน
(คิดเป็นร้อยละ 54) กลุ่มที่ 2 สายสนับสนุนวิชาการ มีจานวน 328 คน (คิดเป็นร้อยละ 46)
(4) สินทรัพย์ มหาวิทยาลัย มีอาคารสถานที่ ดังนี้ มีอาคารเรียน จานวน 41 อาคาร เป็นห้องเรียน
จานวน 161 ห้อง และห้องปฏิบัติการ จานวน 164 ห้อง พร้ อมทั้งมีสนามกีฬา และสนามฟุตบอลกลางแจ้ง
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อจัดการศึกษาทั้งที่เป็น Hardware และ Software เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
และระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
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(5) สภาวะแวดล้อมด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ด้าน
การจัดการศึกษา

กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การจั ด การศึ กษ าระดั บ อนุ ป ริ ญ ญ าตรี พ.ศ. 2564, ข้ อ บั งคั บ ม ห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย สภาวิ ช าการ พ.ศ. 2561, ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
การวิจัย
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547, พรบ.สภานโยบายการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562, พรบ.การ
ส่ งเสริ ม วิ ท ยาศาสตร์ พ.ศ. 2562, ข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่า ด้ ว ย
คุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารสรรหาผู้อานวยการสถาบัน , ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุนวิจัย 2549, ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่ า ด้ ว ย การวิ จั ย จากแห ล่ ง ทุ น ภ ายนอก พ.ศ. 2549, ระเบี ยบมห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาวิ จั ย และการทดลองในมนุ ษ ย์ พ.ศ. 2560, ระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557, ระเบี ยบมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธยา ว่าด้วย กองทุ น วิจั ย 2552, ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัย และวิชาการ
อื่นของคณาจารย์ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2563
การรั บ รองมาตรฐาน/ ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกาหนดมาตรฐานภาระงานทาง
วิทยฐานะ
วิชาการของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ 2) , ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย สภาวิ ชาการ พ.ศ. 2561 ,
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการเทียบตาแหน่ง
ทางวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
การทานุบารุง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโนบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็ น ไทย, แผนท านุ บ ารุ งศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น ไทยมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การเงิน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.
2548 , ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เก็บรักษาเงิ น
และเงื่อนไขการใช้เงินคงคลัง พ.ศ. 2560, ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย
การบริ ห ารจั ด การเงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2556 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2560
การอาชี ว อนามั ย และ คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 572/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships)
(1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure)
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มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา มีอธิการบดีเป็ น
ผู้ บ ริห ารสู งสุ ด อยู่ ในต าแหน่ งวาระละ 4 ปี ภายใต้ ก าร
กากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยซึ่งทาหน้าที่ควบคุม ดูแล
กิจการของมหาวิทยาลัย รวมถึงกาหนดนโยบาย และอนุมัติ
แผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ติด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย
และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโปร่งใสและตรวจสอบได้
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ เรีย น จ าแนกได้ 3 กลุ่ ม คื อ ผู้ เรีย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ผู้ เรีย นระดั บ
บัณฑิตศึกษา และผู้เรียนต่างชาติ ส่วนความต้องการและความหวังที่สาคัญ ๆ คือ หลักสูตรได้รับการยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอก, มีสิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้ วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ, ได้รับ
ทุนการศึกษา/ทุนสนับสนุนการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน, สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด,
นาคุณวุฒทิ างการศึกษาไปปรับตาแหน่งที่สูงขึ้น และได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา เป็นต้น
กลุ่ ม ลู กค้ า อื่ น ได้ แก่ ผู้ รั บ บริ ก ารวิจั ย ผู้ รับ บริก ารบริการวิช าการและผู้ รับ บริการด้ านท านุ บ ารุง
ศิ ล ปวัฒ นธรรม ส่ ว นความต้ อ งการและความหวั งที่ ส าคั ญ ๆ คื อ ด าเนิ น การวิ จัย บริก ารข้ อ มู ล และให้
คาปรึกษาในด้านการวิจัย อย่างเพียงพอด้วยความรวดเร็ว, จัดหาและบริการทรัพยากร ให้บริการที่ทันสมัย
รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ, ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหาตลาดในการรองรับสินค้าและบริการของชุมชน
และจัดกิจกรรมทานุบารุง ส่ งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒ นธรรม ร่วมกันชุมชนท้องถิ่น โดยจัดทาโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวันสาคัญทางศาสนา เป็นต้น
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและชุมชน ส่วนความต้องการและ
ความหวังที่สาคัญ ๆ คือ มีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระหว่างเรียน,บุตรหลานสาเร็จการศึกษาตรงตามเวลา
ที่กาหนด, บุตรหลานมีงานทา และได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการ
และสามารถทางานในสถานประกอบการได้ทันที, ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ต่อยอดหลังจากจบการศึกษา
บริการข้อมูลและให้ คาปรึกษาในด้านการวิ จั ย ตรงกับ ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน ที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอและช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนได้รวดเร็ว
(3) ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
กลุ่มผู้ส่งมอบ/
ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการ
ด้านทานุบารุง
กลุ่มคู่ความร่วมมือ
วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มผู้ส่งมอบ
ผู้ ส่ ง ม อ บ บ ริ ก า ร - บริการด้านสาธารณูปโภค : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค องค์การโทรศัพท์
พื้นฐาน
- สุขอนามัยและสวัสดิการ : โรงอาหาร ร้านค้าในพื้นที่ให้เช่า โรงพยาบาล สานักงานประกันสังคม
- สุขาภิบาลและความปลอดภัย : งานจราจร งานซ่อมบารุงและอุปกรณ์ งานอาคารสถานที่
4

กลุ่มผู้ส่งมอบ/
กลุ่มคู่ความร่วมมือ
กลุ่มคู่ความร่วมมือ
มหาวิทยาลัย/
หน่วยงานคู่สัญญา/
โรงเรียน/ชุมชน/
สพฐ./สพป./สพม.

-องค์กรภาครัฐ/
เอกชน
-องค์กรระหว่าง
ประเทศ

ด้านการจัดการศึกษา

ด้านการวิจัย

ด้านการบริการ
วิชาการ

ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยร่วมกับ
เครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาหรับฝึก
ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา

- เครือข่ายวิชาการ
- ชุมชนท้องถิ่น ใน
- เครือข่ายด้าน
ระดับชาติ
จังหวัด
ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยแห่ง
กลุ่มศรีอยุธยา
และอ่างทอง
ประเทศไทย
- ข้อตกลงความ
- ความร่วมมือทาง
(มหาวิทยาลัย 17
ร่วมมือ ว่าด้วยการ
วิชาการสถาบันพัฒนา แห่ง)
จัดตั้งคณะกรรมการ ฝีมือแรงงาน 15
จริยธรรมการวิจัยใน พระนครศรีอยุธยา
มนุษย์ระดับภูมภิ าค
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน), บริษัท ไทย แอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จากัด, อปท.คานหาม,
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน), สานักงานศาลปกครอง, มูลนิธิป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, สานักงาน ปปท.เขตพื้นที่ 1
ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน, Gongqing College of
Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน, Komazawa Women’s College เป็นต้น

P.2 สถานการณ์ของสถาบัน :
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(1) ลาดับ ในการแข่งขัน สภาพแวดล้ อมด้านการแข่งขัน มหาวิทยาลั ย ให้ ความสาคัญ ในการ
ดาเนินงานในทุกมิติ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ตัวชี้วัดคือ (1) คะแนน
เฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เมื่อเปรียบเทียบกับ
มหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ่ ม ราชภั ฏ (คะแนน 92.60) อยู่ ในล าดั บ ที่ 9 (2) ผลการจั ด ล าดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ย
Webometrics Ranking เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในกลุ่ ม ราชภั ฏ อยู่ ในล าดั บ ที่ 13 (3) ผลการ
จัดลาดับ UI Green Metric World University Ranking เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ อยู่ใน
ลาดับที่ 2 (4) ผลการจัดลาดับ SCD Ranking อยู่ในลาดับที่ 4
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น อัตราการเกิดของประชากรอยู่ในระดับต่าส่งผลให้ต่อจานวน
นักศึกษาที่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยลดลงอย่างต่อเนื่อง, สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทาให้ขาดแรงงานใน
ภาคการผลิตเนื่องจากอยู่ในสังคมผู้สูงอายุ แต่จากที่มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
ในการต่อยอดพัฒนาฝีมือแรงงาน ทาให้สามารถพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น
และสถานประกอบการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายของชุมชนท้องถิ่น
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(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยนาข้อมูลเชิงเปรียบเทียบผลการดาเนินงานต่าง ๆ มาใช้เป็น
สารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคู่เทียบในการพัฒนางานในทุกพันธกิจ จากเว็บไซต์ของหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้อง
ทาการรายงานผลการดาเนินงาน เช่น https://www.webometrics.info/en/asia/Thailand,https://www.nacc.go.th,
https://greenmetric.ui.ac.id/ เว็บไซต์ รวมถึงสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยคู่เทียบทีท่ าการเผยแพร่เป็นสาธารณะ
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
ด้าน
การจัดการ
ศึกษาและ
พัฒนา
บุคลากรทาง
การศึกษา
การบริการ
วิชาการ

ความ
รับผิดชอบต่อ
สังคม
ทรัพยากร
บุคคล

ความท้าทาย
1) อัตราการเกิดของประชากรอยู่ในระดับ
ต่าส่งผลให้ ต่อจานวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
ในระดั บมหาวิทยาลัยลดลงอย่างต่อเนื่อง
2) สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทาให้ขาด
แรงงานในภาคการผลิต
1) การดาเนินงานภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่
มีจากัด

ความได้เปรียบ
1) มี ก ารส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น จากรัฐ บาลในการผลิ ต และ
พัฒ นาครู 2) มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตรงกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสถานประกอบการ 3) มีเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคอุตสาหกรรมในการต่อยอดพัฒนาฝีมือแรงงาน

1) นโยบายระดับประเทศสนับสนุนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น
2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
การเฉพาะ 3) มีเครือข่ายในพื้นที่ช่วยประสานการทางานอย่าง
เข้มแข็ง, 4) บุคลากรมีศักยภาพในการดาเนินงานด้านวิชาการ
5) มี ระบบและกลไกในการขับ เคลื่อ นการปฏิ บั ติภ ารกิ จ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 6) มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
1) การด าเนิ น งานอย่ า งมี คุ ณ ธรรมและ 1) มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
โปร่ ง ใส 2) การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสีเขียว
1) การสร้างค่านิยมองค์กร 2) การพัฒนา 1) มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร และมีการปรับระเบียบ
ระบบสวัส ดิ การที่ ส ร้ างแรงจู งใจและเกิ ด เรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่น และสามารถใช้ได้โดย
ความพึงพอใจของบุคลากร
ไม่ขัดต่อระเบียบ ข้อบังคับของส่ว นราชการ 2) มีการยกย่อง
ชมเชยและมอบรางวัลแก่บุคลากร

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
การปรับ ปรุงผลการดาเนิ น งาน ผู้ บ ริห ารได้ มุ่งเน้ น การปรับ ปรุงกระบวนการด้านประกั นคุณ ภาพ
การศึ ก ษาโดยใช้ ก ระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมาใช้ ป รั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น งานของ
มหาวิทยาลัยซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป
รวมถึงการปรับปรุงผลการดาเนินงานในตัวชี้วัดที่สถาบันอุ ดมศึกษาได้รับมอบและต้องดาเนินการตามกฎหมาย
เช่น ระบบการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) และการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
อธิการบดี นามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการบริหารงานและผลการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์องค์กรในหมวด 7 ตามเกณฑ์ EdPEx
ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
2561
2562
2563
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุม่ อื่นและด้านกระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า
7.1 ก-1 ร้อยละการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
59.07
65.11
41.24
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
7.1 ก-2 ร้อยละการสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนด
81.96
90.36
90.44
ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
7.1 ก-3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพ
91.28
88.30
83.55
อิสระภายใน 1 ปี
7.1 ก-4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
4.39
4.42
4.45
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7.1 ก-5 จานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
226
215
267
7.1 ก-6 จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นาไปใช้
N/A
58
60
ประโยชน์ต่อชุมชน
7.1 ก-7 จานวนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่นาสู่การยื่นขอจด
0
1
3
อนุสิทธิบัตร สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์
7.1 ก-8 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5
5
14
ตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
7.1 ก-9 จานวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทาให้เกิดความ
3
6
6
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
7.1 ก-10 จานวนชุมชนต้นแบบที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
1
1
1
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทางาน
(1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
7.1 ข(1)-1 จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทรี่ ับใหม่
1,533
1,353
1,219
7.1 ข(1)-2 จานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทีร่ ับใหม่
47
44
106
7.1 ข(1)-3 ร้อยละของจานวนการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
66.47
81.15
84.58
7.1 ข(1)-4 ร้อยละของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
100
94.33
82.08
บัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
7.1 ข(1)-5 จานวนงานวิจัยที่ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายใน
61
40
30
และภายนอกมหาวิทยาลัย
7.1 ข(1)-6 จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในและ
5,934,556
4,394,600
10,809,000
ภายนอกมหาวิทยาลัย
7.1 ข(1)-7 จานวนโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
N/A
N/A
11
จริยธรรมในมนุษย์
ตัวชี้วัด
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ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
2561
2562
2563

ตัวชี้วัด
7.1 ข(1)-8 จานวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการบริการวิชาการ
7.1 ข(1)-9 จานวน MOU ด้านการบริการวิชาการ
7.1 ข(1)-10 ร้อยละการยกระดับรายได้ของพื้นที่บริการวิชาการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.1 ข(1)-11 ร้อยละการยกระดับรายได้ของพื้นที่บริการวิชาการ
จังหวัดอ่างทอง
7.1 ข(1)-12 จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP ที่ได้รับการพัฒนา
7.1 ข(1)-13 จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP ที่ได้รับการยกระดับ
ให้มมี าตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น
7.1 ข(1)-14 จานวนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน
7.1 ข(1)-15 จานวนระบบข้อมูลตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(2) ความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
7.1 ข(2)-1 จานวนครั้งของการจัดอบรมเรื่องความปลอดภัยแก่
บุคลากร
7.1 ข(2)-2 จานวนนวัตกรรมหรือคู่มือการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการทางาน
7.1 ข(2)-3 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย WIFI ของ
มหาวิทยาลัย [Mbps(2.4GHz)/Mbps(5.0GHz)]
7.1 ข(2)-4 จานวนระบบบริหารจัดการด้านสารสนเทศที่พัฒนาและ
นามาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการเครือข่ายอุปทาน
7.1 ค-1 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
(เช่น เสียค่าปรับ ยกเลิกสัญญา การขึ้น Blacklist)
7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่
7.2 ก(1)-1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
7.2 ก(1)-2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
7.2 ก(1)-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
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4/38

42/56

7/66

7
N/A

9
N/A

9
18.3

N/A

N/A

16.6

N/A
N/A

N/A
N/A

58
11

2
88

2
85

3
109

1

1

0

10

13

19

144/867

144/867

144/867

4 ระบบ

5 ระบบ

5 ระบบ

17.65

9.46

8.45

4.19

4.35

4.29

3.75

4.32

3.98

95.87

89.03

91.55

ตัวชี้วัด
7.2 ก(1)-4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดาเนินงาน
ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและ
พระบรมราโชบาย
7.2 ก(1)-4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้าน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
(2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุม่ อื่น
7.2 ก(2)-1 จานวนแหล่งทุนภายนอกที่ได้รับต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร
ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร
7.3 ก(1)-1 ร้อยละของอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
7.3 ก(1)-2 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
7.3 ก(1)-3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน
7.3 ก(1)-4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้ารับการ
ประเมินเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึ้น
7.3 ก(1)-5 จานวนระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่
ได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้ทันสมัย (เรื่อง)
7.3 ก(1)-6 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบและกลไก
การบริหารงานบุคคล
(2) บรรยากาศการทางาน
7.3 ก(2)-1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคลากร
7.3 ก(2)-2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการจัดสวัสดิการ
ของมหาวิทยาลัย
(3) ความผูกพันของบุคลากร
7.3 ก(3)-1 จานวนการลาออกของบุคลากรสายวิชาการ
7.3 ก(3)-2 จานวนการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
(4) การพัฒนาบุคลากร
7.3 ก(4)-1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีทักษะภาษาอังกฤษ ไม่
น้อยกว่าระดับ B2 CEFR
7.3 ก(4)-2 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ
ไม่น้อยกว่าระดับ B1 CEFR
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ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
2561
2562
2563
91.04
89.32
90.49

88.40

88.62

89.48

2

2

2

26.54
30.02

28.41
36.46

36.64
44.09

100

100

100

3.05

7.33

12.73

9

1

6

66

66

66

90.75

91.55

91.86

90.99

91.65

95.99

15
18

14
18

21
11

61.78

-

-

39.58

-

-

ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
2561
2562
2563

ตัวชี้วัด

7.4 ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแลองค์กร
ก. ผลลัพธ์การนาองค์กร การกากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม
7.4 ก-1 ผลการประเมินอธิการบดีด้านคุณลักษณะของผู้นาองค์กร
3.69
7.4 ก-2 ผลการประเมินอธิการบดีด้านการบริหารงาน
3.78
7.4 ก-3 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
3.77
มหาวิทยาลัย (อธิการบดี)
7.4 ก-4 คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
87.91
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
7.4 ก-5 ผลการจัดลาดับมหาวิทยาลัยด้วย Webomatrics Ranking
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ
7.4 ก-6 ผลการจัดลาดับมหาวิทยาลัยสีเขียวเมื่อเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ
7.4 ก-7 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การกากับมาตรฐานหลักสูตร
100
7.4 ก-8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
4.41
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์
ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด
7.5 ก-1 งบประมาณแผ่นเดินที่มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
412,399,400
7.5 ก-1 (1) งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจการจัด
142,485,300
การศึกษา
7.5 ก-1 (2) งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจการวิจัย
1,486,000
7.5 ก-1 (3) งบประมาณแผ่ นดิ นของมหาวิท ยาลัยตามพั นธกิจการ
40,222,900
บริการวิชาการ
7.5 ก-1 (4) งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
765,000
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7.5 ก-1 (5) รายการค่าดาเนินการภาครัฐ
227,440,200
7.5 ก-2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
133,3000,000
7.5 ก-2 (1) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจการจัดการศึกษา
122,825,354
7.5 ก-2 (2) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจการวิจัย
4,354,150
7.5 ก-2 (3) เงิ น รายได้ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ตามพั น ธกิ จ การบริ ก าร
5,289496
วิชาการ
7.5 ก-2 (4) เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ
831,000
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7.5 ก-3 ร้อยละของผู้สมัครในระบบ TCAS ต่อจานวนผูย้ ืนยันสิทธิเ์ ข้า
มาเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด
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3.96
4.00
4.00

4.04
4.09
4.09

83.29

92.60

-

13

-

2

100
4.13

100
4.55

401,024,100 432,579,900
103,426,500 119,115,900
3,911,000
41,220,300
765,000

5,288,700
41,165,300
-

251,701,300 267,010,000
111,946,019 130,341,200
111946019 123,159,500
2,212,430
2,963,000
4,471,383
2,240,000
1,170,167.96
83.33

1,978,700
92.11

ผลการดาเนินงาน (ปีการศึกษา)
2561
2562
2563

ตัวชี้วัด
ข. ผลลัพธ์ด้านการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
7.5 ข-1 ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้เป้าประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ
ที่บรรลุเป้าหมาย
7.5 ข-2 ร้อยละของจานวนตัวบ่งชี้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่
เป็นไปตามเป้าหมาย
7.5 ข-3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย
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80.00

77.78

66.67

95.76

86.15

80.57

80.75

85.59

76.97

ส่วนที่ 3 หมวดกระบวนการ
2.2 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ:
ก. การจัดทาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
(1) แผนปฏิบัติการ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มีกรอบแนวคิดในการดาเนินการจัดทากลยุทธ์
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยประกอบด้วย
สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อานวยการสานัก/
สถาบั นแล ะบุ คลากรจากห น่ ว ยงาน ที่
เกี่ ย วข้ อ งในแต่ ล ะพั น ธกิ จ มาร่ ว มในการ
กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน ถ่ายทอด
รูปที่ 2.2 ก-1 กระบวนการจัดทากลยุทธ์
แผนสู่การปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และนาผล
การดาเนินงานไปทบทวนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป มีแผนปฏิบัติการที่สาคัญดังนี้ คือ 1.แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) และ 2.แผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปใช้
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยมอบค่าเป้ าหมาย OKRs และกาหนดให้
รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และจัดกระบวนการถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ผ่านการประชุมโดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
ในแต่ ล ะพั น ธกิ จ ในการพิ จ ารณาโครงการ/กิ จ กรรม รวมถึ ง การส่ ง มอบค่ า เป้ า หมายไปยั ง หน่ ว ยงาน
เพื่อดาเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ทั้ง 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

O

KRs

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
1.2 ท้ อ งถิ่ น ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า น เศร ษ ฐกิ จ ด้ านสั ง ค ม
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.3 มหาวิ ท ยาลั ย มี ฐ านข้ อ มู ล ของพื้ น ที่ บ ริ ก าร เพื่ อ ใช้ ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการพัฒนาพื้นที่
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101 ร้อยละความสาเร็จค่าเป้าหมาย
การพัฒนาท้องถิ่น
ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและ
พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

กลยุทธ์

O

KRs

1.1 บั ณ ฑิ ตครู ม ห าวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
มีอั ต ลั กษณ์ สมรรถนะเป็ น เลิ ศ และสมบู รณ์ ด้ วยคุ ณ ลัก ษณะ
4 ประการคือ 1.มีทัศนคติทดี่ ีและถูกต้อง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง
เข้มแข็ง 3.มีงานทา มีอาชีพ 4.เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และ
ถ่ายทอด/บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย เพื่อเป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต
1.2 บั ณ ฑิ ตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าสู่
วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
1.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
รับผิดชอบให้มีความเป็นมืออาชีพ
1.1 ยกระดับคุณ ภาพและความเป็ นเลิศของมหาวิทยาลัยตาม
พันธกิจ
1.2 อาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก สาขาวิ ชาเป็ น มื อ
อาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
1.3 มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้ กับประเทศด้วย
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
1.4 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่
วิชาชีพครู
202 จานวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบ
วิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
203 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา
ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิชาการ

301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุม่
มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่
ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA
ผู้กากับติดตาม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1.1 เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งชาญฉลาดและ
ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Smart and Green
University)
1.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ
องค์กรในการพัฒนาไปสูร่ ัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain
and area: MDA)
ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน
402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวโลก (UI Green Metric World
University Ranking)
ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย
403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ผู้กากับติดตาม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

(3) การจัดสรรทรัพยากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการจัดสรรรงบประมาณโดยกองนโยบายและแผนดาเนินการ
พิจารณากรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรลงในแต่ละกลยุทธ์ทั้ง 4 กลยุทธ์และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานในแต่
ละกลยุ ทธ์เพื่ อดาเนิ นการกลั่ นกรองโครงการ/กิจกรรมของแต่ ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลั ยที่ได้รับการ
ถ่ายทอด OKRs เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้นเป็นไปตามเป้าหมาย
กลยุทธ์
1. การพัฒนาท้องถิ่น
2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

รูปที่ 2.2 ก-2 กระบวนการจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณ
42,882,600.00
8,026,800.00
25,223,047.00
483,397,753.00
559,530,200.00

งบหลังการโอนเปลี่ยนแปลง
42,639,950.00
8,026,800.00
21,074,786.40
485,890,863.60
557,632,400.00

ร้อยละ
7.65
1.44
3.78
87.13
100.00

การจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีการ
กาหนดกระบวนการและปฏิทินในการจัดสรร
งบประมาณของหน่วยงานภายในเพื่อให้ทัน
ต่ อ ก ารจั ด ส รรงบ ป ระม าณ ข อ งส านั ก
งบประมาณ ดังรูป ที่ 2.2 ก-2 กระบวนการ
จัด สรรงบประมาณ อี กทั้ งยังมี การวิ เคราะห์
ความเชื่ อมโยงตามแผนงานที่ เกี่ ยวข้ อง ตาม
ประเภทของงบประมาณดั งรู ป ที่ 2.2 ก-3
ตัวอย่ างกระบวนการจั ดสรรงบประมาณแผ่ นดิ น โดยมอบ
โครงการที่สาคัญรวมถึงเป้าหมายยังหน่วยงานภายใน เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ได้น ามาใช้เป็ นแนวทางการจัด สรรงบประมาณ
จากเงิน รายได้ ทั้ง 3 งบ ได้แก่ งบประมาณเงิน
ค่าบารุงการศึกษา งบประมาณการจัดการศึกษา
สาหรับบุคลากรประจาการ และงบประมาณการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

รูปที่ 2.2 ก-3 ตัวอย่างกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
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(4) แผนด้านบุคลากร

รู ป ที่ 2.2 ก-4 กระบวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
บุคลากรเพ

แผนด้านบุ คลากรที่ส าคัญที่สนั บสนุนวัตถุประสงค์เชิง กลยุทธ์และแผนปฏิบั ติการทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวของมหาวิทยาลัยแบ่งตามประเภทแผนได้ทั้งหมด 4 แผน คือ 1)แผนอัตรากาลัง/แผนปฏิบัติการด้าน
พัฒนาบุคลากร 2)แผนพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งบริหาร 3)แผนทดแทนอัตรากาลัง และ 4)แผนปฏิบัติการ
เสริมสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ผลการด าเนิ น งานโดยมุ่ งเน้ น และให้ ค วามส าคั ญ ในทุ ก พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยโดยเชื่อมโยงผลการดาเนินงานตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติลงไปยังแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องสู่กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 กลยุทธ์ และได้กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานเป็น OKRs
ในการวัดผลการดาเนินงานพร้อมกาหนดค่าเป้าหมายในทุกกลยุทธ์ทั้งหมดจานวน 9 ตัวชี้วัด (ดังรายละเอียด
ตาราง OKRs ใน (2) การนาแผนปฏิบัติการไปใช้) ประกอบไปด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
จานวน 1 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 3 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม จานวน 2 ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
จานวน 3 ตัวชี้วัด
(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
การคาดการณ์ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิท ยาลัย โดยกาหนดให้มีการกากับ
ติดตามเป็นระยะในทุกระยะของการดาเนินงานของแผน และรายไตรมาส ผ่านคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้
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โดยท าการคาดการณ์ ผลการ
ด าเนิ น งานจากผลลั พ ธ์ 7.5 ข1,2,3 และน าผลการคาดการณ์ ที่
ได้ มาเปรียบเที ยบกับคู่ เที ยบ คื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ตามตัวชี้วัดที่ 7.5 ข-2 ร้อยละของ
จ านวนตั วบ่ งชี้ โครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ราชการที่ เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย มหาวิ ทยาลั ยมี ผลการ
ด าเนิ นงานร้ อยละ 86.15 ซึ่ งสู ง
รูปที่ 2.2 ก-5 กระบวนการคาดการณ์ผลการดาเนินงาน
กว่ าคู่ เที ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ที่ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 65.22 (เมื่อเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)
ข.การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

รูปที่ 2.2 ก-6 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติการ
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กรณี มี สถานการณ์ บั งคั บ เช่ น สถานการณ์
Covid-19 อุ ทกภั ย ฯลฯ ที่ ส่ งผลกระทบให้ ก าร
ดาเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าส่งผลให้ต้อง
ปรับแผนปฏิบัติราชการ แผนการดาเนินงาน
ต่ า ง ๆ คณะอนุ ก รรมการในแต่ ล ะกลยุ ท ธ์
ประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และติดตาม
การด าเนิ น งานที่ ค าดว่า จะได้ รั บ ผลกระทบ
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารด าเนิ น งานให้ ไ ด้
ตามเป้ า หมายที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและ
มหาวิ ท ยาลั ย ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม คณ ะ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อติดตามสถานการณ์และ
ก าห น ด แ น ว ท างใน ก ารป รั บ แ ผ น ก าร
ด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
ปัจจุบัน

หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทางาน :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น ดั งนั้นเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ คือ “มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มี
สมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ” มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดพันธกิจหลักไว้ 4 ด้าน ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร ซึ่งนาไปสู่
กระบวนการทางานของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการทางานหลัก ที่ส่งมอบคุณค่า
แก่ลูกค้าและใช้สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยในการดาเนินการ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดการศึกษา
กระบวนการวิจั ย กระบวนการบริการวิชาการ และกระบวนการทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม 2) กระบวนการ
สนับสนุน ประกอบด้วย กระบวนด้า นนโยบายและแผน กระบวนการด้านการเงินและพัสดุ กระบวนการด้าน
บุ ค คล กระบวนการด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และกระบวนการด้ า นการจั ด การทรัพ ยากร เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดสาหรับการดาเนินงาน
ก. การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ และกระบวนการ

รูปที่ 6.1 ก-1 การออกแบบการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ และกระบวนการ
จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และ
เป็ นสถาบั นหลั กที่บู รณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพั ฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงให้ กับประเทศ
มหาวิ ทยาลั ย มี กระบวนการในการก าหนดข้ อก าหนดของการจั ดการศึ กษา วิ จั ย และบริ การวิ ช าการ และ
กระบวนการ จากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม มากาหนดเป็น
ข้อกาหนดของกระบวนการหลักด้านกระบวนการจัดการศึกษา กระบวนการวิจัย กระบวนการบริการวิชาการ และ
กระบวนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
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1) ด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็ นผู้นาทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น มีกระบวนการทางานด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยการนาเครื่องมือวงจรคุณภาพ
PLO/ OBE/ PDCA มาเป็ นแนวคิดในการออกแบบและการขับเคลื่อนกระบวนการทางาน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ สอดคล้องตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
2) ด้านการวิจัย เพื่อยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม ให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยงานวิจั ย ต้ องตอบสนองต่อ การแก้ไขปั ญ หาของท้ องถิ่น และเป็น ต้น แบบที่ ส ามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านคุณภาพชีวิต ด้านสังคมและความเข้มแข็งและยั่ งยืนของท้องถิ่น ตามที่
ระบุไว้ในพันธกิจนั้น มหาวิท ยาลัยโดยรองอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กาหนดแนวทางในการ
พัฒนางานวิจัย โดยนานโยบายการวิจัย ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ย วข้องกับ การวิจัย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัย แนวทาง
ปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรม 20 ปี มาเป็นกรอบแนวคิดในการทาวิจัย
3) ด้านการบริการวิชาการ เพื่อพัฒ นาท้องถิ่นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้า นสิ่งแวดล้อม
และด้ านการศึ กษา ด้ วยการมุ่ งเน้ น การสื บ สานและเผยแพร่โครงการอั นเนื่ องมาจากแนวพระราชด าริ และ
นาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เข้มแข็ง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามที่ระบุไว้ในพันธกิจของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานตามพระบรมราโชบาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนา แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบและได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง อันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
4) ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อศึกษา สืบสาน และสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒ นธรรม และภูมิปัญญาของอยุธยา สู่การบูรณาการกับการเรียนการสอน การอนุรักษ์ และยกระดับ
ภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดี และสถาบันอยุธยาศึกษา ได้กาหนด
แนวทางในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม ออกแบบกระบวนการทางานเพื่อตอบสนองแก่ผู้รับบริการ โดย
คานึงถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความรู้ขององค์กร ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ความเสี่ยงและความคล่องตัว
เพื่อการทางานในอนาคต
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ตาราง 6.1ก(1)-(3) ข้อกาหนดของการจัดการศึกษา กระบวนการทางานที่สาคัญ และแนวคิดในการออกแบบ
ข้อกาหนด

กระบวนการทางานที่สาคัญ
ด้านการจัดการศึกษา
- การสร้าง ปรับปรุง พัฒนา และบริหาร
-กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. หลักสูตร
2552
-การจัดการเรียนการสอน
-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 -การประเมินและติดตามผลผู้เรียน
-เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
-การคัดเลือกและรับเข้านักศึกษา
2558
-การให้คาปรึกษา
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-การจัดปัจจัยเกื้อหนุน
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญา -การพัฒนาอาจารย์
ตรี พ.ศ.2560
-การควบคุมคุณภาพการศึกษา
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
-ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการวิจัย
-การสนับสนุนการเสนอขอทุนวิจัยจาก
-ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560- แหล่งทุนวิจัยภายนอก
2579)
-การสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยและ
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัย
การขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-การพัฒนานักวิจัยและกลุ่มวิจยั
-ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
-การบริการฐานข้อมูล
ที่เกีย่ วข้องกับการวิจยั
-การสนับสนุนการตีพมิ พ์ผลงานวิจัย
-นโยบายการวิจยั ของมหาวิทยาลัย
-การจัดการความรู้และการเผยแพร่
-จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยแนวทางปฏิบัติ สานักงาน
ผลงานวิจัย
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.)
ด้านการบริการวิชาการ
-การออกแบบหลักสูตรหรือโครงการ
-ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ.2560- บริการวิชาการ และกระบวนการในการ
2579)
ให้บริการวิชาการ
-แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัย
-การพัฒนาผลลัพธ์ หรือนวัตกรรมที่
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ
-ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย
ของกลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการวิชาการ
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แนวคิดในการออกแบบ
-Active Learning
-การศึกษาทีม่ ุ่งเน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้
(PLO/OBE)
-วงจรคุณภาพ PDCA

-วงจรคุณภาพ PDCA

-วงจรคุณภาพ PDCA

ข้อกาหนด
-นโยบายการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

กระบวนการทางานที่สาคัญ
แนวคิดในการออกแบบ
-การบริการฐานข้อมูล
-การสนับสนุนการบริการวิชาการ
-การจัดการความรู้และการเผยแพร่
ผลงานการบริการวิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒธรรม
-การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และทานุ
-วงจรคุณภาพ PDCA
-ประกาศนโยบายด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ บารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ในฐานะ
มหาวิทยาลัย
มรดกชาติและมรดกโลก
-แผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
-การศึกษา วิจัย และเผยแพร่องค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา
พ.ศ.2564
-การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์และมีคุณภาพเพื่อพัฒนา
ท้องถิน่
-การสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
-การเผยแพร่ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาของอยุธยา
-การบริการฐานข้อมูลและความรูด้ ้าน
อยุธยาศึกษา

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ
(1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยนากระบวนการที่ได้ออกแบบไว้สู่การปฏิบัติงานประจาวัน เพื่อให้บรรลุตามข้อกาหนด
และตัวชี้วัดของกระบวนการ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย สื่อสารและส่งมอบนโยบายและข้อกาหนดที่สาคัญ
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย มีการระบุความเสี่ยงของแต่ละกระบวนการหลัก ขั้นตอนและแนวทาง การ
แก้ไข โดยมอบหมายรองอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ควบคุม กากับติดตาม
การดาเนิ นงาน และทบทวนตัวชี้วัดกระบวนการอย่างต่ อเนื่อง ผ่านการประชุมประจาเดือน นาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะมาทบทวนและปรั บปรุงกระบวนการให้ บรรลุ ตามข้ อกาหนดได้ อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(2) กระบวนการสนับสนุน
กระบวนการสนับสนุน
ด้านนโยบายและแผน

ด้านการเงินและพัสดุ
ด้านบุคคล

ข้อกาหนด
-การถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและข้อมูลต่างๆ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
-ดาเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
-การกากับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
-บริหารจัดการงานงบประมาณ และการเงินที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนที่กาหนด
-ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และธารงรักษาบุคลากรทีม่ ีคุณภาพไว้ในระบบ
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กระบวนการสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการจัดการทรัพยากร

ข้อกาหนด
-ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
-มีระบบการรักษาความลับ และความปลอดภัยของฐานข้อมูล
-มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอและทันสมัย
-มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม อาคาร สถานที่ สวยงาม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

(3) การปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย และบริการฯ และกระบวนการ
มหาวิทยาลัยกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการโดยอธิการบดีมอบหมายให้ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิก ารบดี คณบดี ผอ.ส านั ก /สถาบั น เป็ น กลไกในการประเมิ น และควบคุ ม กระบวนการท างานในระดั บ
มหาวิทยาลัยและส่วนงาน มีการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อการปรับปรุงการจัดการศึกษา วิจัย และบริการ
วิชาการ และการทานุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กาหนดเป็น 3 กลุ่ ม คือ กลุ่มที่ 1 ระดับมหาวิทยาลั ย และส านัก /
สถาบัน กาหนดให้ใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน และกลุ่มที่ 2 ระดับคณะ ใช้เกณฑ์การประกัน
คุ ณ ภาพการศึ กษา IQA เป็ น เครื่ องมื อในการด าเนิ นงาน และกลุ่ มที่ 3 ระดั บหลั กสู ตร ใช้ เกณฑ์ TQF เป็ น
เครื่องมือในการดาเนินงานโดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี เพื่อนาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ค. การจัดการเครือข่ายอุปทาน
มหาวิทยาลัยวิเคราะห์กระบวนการทางานและห่วงโซ่อุปทานของแต่ละพันธกิจ กาหนดประเภทของผู้ส่ง
มอบ ลักษณะของสิ่งที่ต้องการส่งมอบต้องเชื่อถือได้ กาหนดขั้นตอนการทาสัญญา ขั้นตอนการส่งมอบ ติดตามการทา
สัญญา ประเมินผลงาน หากพบว่าไม่ตรงตามที่ตกลง และไม่แก้ไข จะพิจารณาผู้ส่งมอบรายอื่นแทน ผ่านการประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้กระบวนการทางานมีการปรับปรุงอยู่เสมอและเชื่อมโยงสอดคล้องกันในแต่ละพันธกิจ
ง. การจัดการนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยได้แบ่งประเภทของการจัดการนวัตกรรมได้ดังนี้ นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษา ด้าน
การวิจัยและบริการวิชาการ และด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมอบรองอธิการบดี เป็นกลไกในการ
กากับติดตามและรับผิดชอบการดาเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินการตามพันธกิจในแต่ละด้าน ได้แก่
ด้านการจัดการศึกษา ดาเนินการสร้างศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัด การเรี ย นการสอนในรูป แบบใหม่ เช่ น การเรียนการสอนผ่ านสื่ อออนไลน์ ผ่ านเครือข่าย และในแต่ล ะ
หลั กสู ตรมีการส่ งเสริ มสนั บสนุ นให้ นั กศึกษาสร้างนวัตกรรมผ่ านกระบวนการวิจัย และมี เวที การจั ดประชุม
วิชาการให้นักศึกษาและอาจารย์ได้เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัยที่ บูรณาการกับการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน มีกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นผ่านกระบวนการบริการวิชาการเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการความคิดเชิงผลิ ตภัณฑ์ให้กับชุมชน
ท้องถิ่น ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็ นไทยโดยก าหนดให้ สถาบั นอยุ ธยาศึกษา ด าเนินการสื บสานการสร้างแหล่ งเรียนรู้ องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นในเมืองมรดกโลก
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คาถามระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยู่ในกลุ่มที่ 3
“กลุ่ มพั ฒ นาชุม ชนท้ อ งถิ่น หรื อชุ มชนอื่น ” มีก ลยุท ธ์ในการขับ เคลื่ อ นพั น ธกิ จที่ ส อดคล้ อ งกับ ยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) คือ 1) การพัฒนาท้องถิ่น 2) การผลิตและการพัฒนาครู
3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วแบบพลิกโฉม รวมทั้งการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลให้
มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการดาเนินงานเพื่อไม่ให้กระทบต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ดังนี้
มหาวิทยาลัยได้กาหนดนโยบายและปรับปรุง กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบประกาศต่าง ๆ ให้เอื้อต่อ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพบรรลุตามวิสัยทัศน์โดยคานึงถึงวิถีชีวิตถัดไป
“Next Normal” โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยด้ านสุขอนามัยและผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กาหนด
มาตรการปฏิบัติงานของบุคลากรรูปแบบ Work From Home มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference เช่น
ระบบ Zoom Meeting ให้ ความส าคัญ ต่อ สิ่ งแวดล้ อมมุ่งเน้น เป็ นมหาวิทยาลั ยสี เขียว (Green University)
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Smart University และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับการ
บริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานฯ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) รวมทั้งการพัฒนากาลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายอย่างเหมาะสม มีการจัดระบบสวัสดิการและวิทยฐานะ
ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกประเภท เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร มีแผนพัฒนาบุคลากร
โดยให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการผลิตบัณ ฑิต การจัดการศึกษาหลังยุค New Normal และสถานการณ์ Covid-19 ส่งผล
กระทบให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศหยุดการเรียนในที่ตั้ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทาให้นักเรียน
นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน จาเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อให้การจัดการเรียน
การสอนดาเนิ น ไปได้อย่ างต่อเนื่ อง ได้ป รับ แผนทั้ง ในระยะสั้ น และระยะยาว Short Term & Long Term
ปรับเปลี่ยนรูป แบบการจัดการเรีย นการสอน (Change Learning) จาก On site เป็น On line มีการจัดตั้ง
ศู น ย์ น วั ต กรรมและดิ จิ ทั ล เพื่ อ การเรี ย นรู้ (Innovation and Digital for Learning Center :IDLC) เพื่ อ
สนับสนุนการสอนของอาจารย์ในการสร้างรายวิชาออนไลน์ มีการจัดอบรม รวมทั้งได้มีการออกแบบและปรับปรุง
รายวิชาการศึกษาทั่วไปโดยคานึงถึงความแตกต่างของนักศึกษาเป็นหลัก และสอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยใช้หลักการ 3R8C ด้านการสร้างเครือข่ายและด้านการจัดการศึกษาได้ทา MOU กับสถานประกอบการและ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยประสบความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอน
เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันวางแผนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้บริหาร
บุคลากร ผู้ปกครอง นักศึกษา เป็นต้น
ด้านการวิจัย จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาการวิจัยของคณาจารย์ทุก ปี ได้แก่ ทุนวิจัย การตีพิมพ์
บทความวิชาการแก่คณาจารย์ และการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านการวิจัยของคณาจารย์ สาหรับการพัฒนา
งานวิจัย และให้ความสาคัญต่อบทบาทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การวิจัย
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ได้แก่ ด้านนวัตกรรมศึกษา ด้านเกษตรอาหารและสิ่ งแวดล้ อม ด้านผู้ สูงอายุ ด้านการท่องเที่ยว กลไกการ
พัฒนาชุมชน และนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับคณะ
กาหนดเป้ าหมายทางการวิจั ย และนวัตกรรม เพื่ อให้ คณะสามารถกากับ ติดตาม การดาเนิ น งานวิจัยของ
คณาจารย์ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยที่ช่วยเป็น
กลไกสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ รวมทั้งยังมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ชุมชน และสังคม
ด้านบริการวิชาการ ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี
โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับคุณ ภาพชีวิตและพัฒ นาเศรษฐกิจฐานราก มุ่งยกระดับรายได้ของ
ครัวเรือนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง รวม 200 ครัวเรือน ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา
ครั วเรื อนในจั งหวัดพระนครศรีอยุ ธยามีรายได้เพิ่ มขึ้น ร้อยละ 18.3 และในจังหวัดอ่างทอง ร้อยละ 16.6
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2564 มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เข้าร่ว มโครงการ
ได้รับการพัฒนาและยกระดั บให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 11 ผลิตภัณฑ์ ทาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ที่สาคัญ ในจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและจั ง หวั ด อ่ า งทอง 3) โครงการส่ ง เสริ ม ประชาชนตามระบบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข มุ่งให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จานวน 2,000 คน
น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการจัดการจั ดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทย 4) โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลตาบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่ างทอง เพื่อนาข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาเชิงพื้นที่
ระดับตาบล มีแผนดาเนิ นงานในระยะ 3 ปี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทองรวม 283 ตาบล
5) โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีโรงเรีย นเข้าร่วมโครงการ 67 โรงเรีย น 6) โครงการสนับสนุนสื่ อวีดิทัศน์ป ระกอบการเรียนการสอนเพื่ อ
แก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยพัฒนา 5 รายวิชา 7) โครงการวิศวกรสังคม มุ่งอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแกนนาวิศวกรสังคมช่วยแก้ปัญหาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ด้า นทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรม เป็นมหาวิทยาลั ยแห่ งเมืองมรดกโลก มี กิจกรรมทางวิ ช าการและ
ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป “อยุธยาศึกษา” เพื่อใช้ในการเรียนการสอน อีกทั้งยังทาหน้าที่ในด้านการศึกษา
ค้น คว้า วิจัย เรื่องราวและสืบ ค้น ข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปและวัฒ นธรรม วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และทานุบารุงศิลปวัฒ นธรรมไทย เป็น แหล่งเรียนรู้ให้การ
บริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ดังนี้ 1) เป็นศูนย์ข้อมูลการให้บริการและแหล่งเรียนรู้ทาหน้าที่รวบรวม
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประวัติศาสตร์อยุธยา มีบริการเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งใน
รูป แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) เป็นแหล่ งเรียนรู้ที่จัดแสดงนิทรรศการ 3 ห้ อง ได้แก่ เรือนหั วโขน
เรือนนอน และเรือนช่าง ณ เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา 3) มีหอศิลป์ร่วมสมัย ที่จัดแสดงภาพวาดของศิลปิน
ณ ศู น ย์ ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ 4) มี ว ารสารวิ ช าการ “อยุ ธ ยาศึ ก ษา Journal of
Ayutthaya Studies Institute (JAS)” และอยู่บนฐาน TCI 2
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