
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ SOAR Analysis 

Strength (จุดแข็ง) 
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Opportunity (โอกาส) 
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Aspiration (แรงบันดาลใจ) 
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Result (ผลลัพธ์) 

1. ท้องถิน่ไดร้ับการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศกึษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 

2. ระบบฐานขอ้มูลตำบลในจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

3. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยไดร้ับการผลิตและพัฒนาทั้งทักษะ ภูมิปัญญา และมีความเช่ียวชาญในงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิน่ 

4. ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นได้รับการยกระดับและพัฒนาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีสมดุล และสมรรถนะสูง 

5. เกดิระบบการพัฒนาการเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยความร่วมมือกับภาคเอกชน สำหรับคนทุกช่วงวัย อย่างมีคุณภาพ มคีวามเป็นนานาชาติ ตามมาตรฐานสากล 

6.  มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาคนในพื้นที่ ใหมี้จิตสำนกึ มีความรู้และความสามารถ เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น 

7. บัณฑิตมคีณุลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ มทีกัษะทางวชิาการและวชิาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

8. งานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมท้องถิ่น และมีความเป็นมาตรฐานระดับสากล 

9. องค์ความรู้ด้านงานวจิัยและนวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นได้ครอบคลุมทกุมิติ 

10. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ได้รับการสืบสาน อนรุักษ ์ประยกุต์และพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้เขา้กับยุคสมัย 

11. งานวจิัยและนวตักรรมทางการศกึษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเปน็ต้นแบบการจดัการเรียนการสอนของโรงในเขตพื้นที่การบรกิาร 

12.  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความล้ำสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart Mobility) 

13. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมที่ย่ังยนื (University of Green Recovery) 

14. เป็นองคก์รที่มีการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

15. เป็นองค์กรที่มีศกัยภาพรองรับวถิีใหม่แห่งการพัฒนาคน งานวจิัยและนวตักรรม เพื่อท้องถิน่ขัน้สูง 

16. มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรยีนการสอนและกระบวนการแห่งการเรียนรู้ 

17. สนับสนุนกลยุทธ์เพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ทีสู่งขึ้น 

18. สร้างความเป็นนานาชาติทัง้ด้านอาจารย์ บุคลากร นักศกึษา และสภาพแวดล้อม 

19. เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น 



วิสัยทัศน์ (Vision)  

“มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนากำลังคนเพ่ือท้องถิ่น ด้วยภูมปิัญญา งานวิจัยและนวัตกรรม” 

 

 



หรือ 

“มหาวิทยาลัยผู้นำแห่งการจัดการศึกษา แหล่งพัฒนากำลังคนเพ่ือชุมชนท้องถิ่น ด้วยภมูิปัญญาและนวัตกรรม” 

 

 



อัตลักษณ์ (Identity) 

“หล่อหลอมการพัฒนาคน ด้วยภูมปิัญญาอันทรงคณุค่า สบืสาน รักษา ศิลปวัฒนธรรมแห่งเมืองมรดกโลก” 

 



หรือ 

“หล่อหลอมการพัฒนาคน ด้วยภูมปิัญญาแห่งเมืองมรดกโลก” 

 



พันธกิจ (Mission)  

ด้าน People : มุ่งม่ันพัฒนาและใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย 

1. ผลิต พัฒนากำลังคนทกุช่วงวัย ให้มีคุณภาพ มสีมรรถนะขัน้สูง พร้อมทั้งสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกี่ยวกบัทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับต่อการ

เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิน่ และตอบโจทย์ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

2. ให้ความสำคัญต่อกระบวนการ การผลิตและพัฒนากำลังคนขัน้สูง การพัฒนาเทคโนโลยตี้นแบบทางการศกึษา รวมถึงการพัฒนางานวจิัย การสร้าง

นวัตกรรม และการบูรณาการศาสตร์อย่างครบวงจร เพื่อการบรกิารวชิาการในการขบัเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื 

3. สง่เสริมและพัฒนาทกัษะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มาตรฐานระดับสากล 

ด้าน Ecological : ยกระดับและพัฒนาระบบนเิวศของมหาวิทยาลัยเพื่อพร้อมต่อการเรียนรู้ 

 1. พัฒนาและก้าวทนัเทคโนโลย ีมุ่งสร้างมหาวิทยาลัยทีมี่ความล้ำสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart Mobility) 

 2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมที่ย่ังยนื (University of Green 

Recovery) 

3. ปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบ และการบริหารงานบคุคลเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

ด้าน Spiritual : ปลูกฝงัจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 1. มุ่งฝึกฝนให้มีความรู้คู่คณุธรรม มีศลีธรรม จรยิธรรมอันดีงาม สำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองดขีองท้องถิน่และประเทศชาติ  

 2. ปลูกฝังค่านิยมพร้อมอุทิศตนเพื่อสงัคม เรียนรูแ้ละเสริมสร้างความเขม้แข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนกัการเมืองในท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย 

คุณธรรม จริยธรรม และสามารถบรหิารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

 3. สง่เสริมและพัฒนางานคน้คว้า การวจิัยด้านประวัตศิาสตร์ และบูรณาการองค์ความรู้ "อยุธยาภูมิ" เพื่อการเป็นศูนยก์ลางทางขอ้มูล ศูนยก์ลางการศกึษา

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยาของโลก 



เป้าหมาย (Goal) 

  1. มหาวิทยาลัยตน้แบบในการพัฒนากำลงัคนในท้องถิ่นด้วยภูมิปัญญา งานวจิัย เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

2. ได้รับการไวว้างใจในการผลิตและพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะวชิาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน สังคม และท้องถิ่น 

3. มหาวิทยาลัยเปน็ผู้นำแหง่การผลิต และพัฒนาบณัฑติที่มีคุณลกัษณะที่พ่ึงประสงค์ตามวชิาชีพ และมีสมรรถนะเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง 

แห่งโลกอนาคต ในศตวรรษที ่21 

4. การวจิัยและนวตักรรมมีการยกระดับการพัฒนาตอบสนองต่อการขับเคลื่อนต่อการพัฒนาชุนชน สงัคม และท้องถิ่น 

5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 



ค่านิยมองค์กร (Core Values)  

“เพราะการศึกษาของคนในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น เป็นเร่ืองสำคัญ จึงมีเราท่ีอยุธยา” 

 



แผนผังความเช่ือมโยงแผนระดับท่ี 1 แผนระดับท่ี 2 แผนระดบัท่ี 3 และกลยุทธ์ของแผนปฏิบตัิราชการระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย 

 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

๑) เป้าหมาย (Objective : O) 

1.1 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1.2 ระบบฐานขอ้มูลตำบลในจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 ๒) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

KRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 100 100 100 100 100 

 ๓) ตัวช้ีวัด 

KRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100) 

๔) แนวทางการพัฒนา 

  1.1 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศกึษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรงุ ศลิปวัฒนธรรม 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบฐานขอ้มูลของพื้นที่บริการ      

 

 

 

 



๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

  1.๑ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace 

   1.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกจิฐานราก    

  1.๓ โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ    

1.4 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.5 โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวศิวกรสังคม 

1.6 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยนืสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 

1.7 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นด้วยระบบฐานขอ้มูลตำบลในจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ท่ี 2 การผลติและพัฒนากำลังคนข้ันสูง 

๑) เป้าหมาย (Objective : O) 

2.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการผลิตและพัฒนาทั้งทักษะ ภูมิปัญญา และมีความเช่ียวชาญในงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น 

2.2 ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นได้รับการยกระดับและพัฒนาเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีสมดุล และสมรรถนะสูง 

2.3 เกิดระบบการพัฒนาการเรียนรู ้ตลอดชีวิตโดยความร่วมมือกับภาคเอกชน สำหรับคนทุกช่วงวัย อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นนานาชาติ  

ตามมาตรฐานสากล 

2.4 มหาวิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาคนในพื้นที่ ให้มีจิตสำนึก มีความรู้และความสามารถ เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลง

ในระดับท้องถิ่น 

2.5 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 ๒) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

KRs 201      

KRs 202 ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล EdPEx      

KRs 203 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA      

๓) ตัวช้ีวัด 

KRs 201 () 

KRs 202 () 

KRs 203 () 



๔) แนวทางการพัฒนา 

  2.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

2.2 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา 

2.3 ปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้เพ่ือศตวรรษที่ 21 

2.4 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.5 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และมีทักษะชีวิตรอบด้าน เหมาะสมทุกช่วงวัย 

2.6 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

 2.๑ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence : EdPEx) 

2.๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา 

  2.๓ โครงการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ    

2.4 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์…. 

2.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีทักษะชีวิตรอบด้าน เหมาะสมทุกช่วงวัย 

2.6 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ มีทักษะทางวชิาการและวชิาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และพร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 

 

 

 



กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดับและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 

๑) เป้าหมาย (Objective : O) 

3.1 งานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมท้องถิ่น และมีความเป็นมาตรฐานระดับสากล 

3.2 องค์ความรู้ด้านงานวจิัยและนวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นได้ครอบคลุมทุกมิติ 

3.3 ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ประยุกต์และพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย 

3.4 งานวจิัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงในเขตพื้นที่การบริการ 

 ๒) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

KRs 301      

KRs 302      

KRs 303      

๓) ตัวช้ีวัด 

KRs 301 () 

KRs 302 () 

KRs 303 () 

 

 

 



๔) แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมในความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 

เต็มรูปแบบ 

3.2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นครอบคลุมทุกมิติด้วยองค์ความรู้ด้านงานวจิัยและนวัตกรรม 

3.3 สืบสาน อนุรักษ์ ประยุกต์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย 

3.4 พัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนในชุมชน สังคม และท้องถิ่น  

 3.5 ยะระดับและพัฒนาคุณภาพ และการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยการเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

  3.๑ โครงการการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านงานวจิัยและนวัตกรรมสู่อยุธยภูมิพัฒนา 

   3.๒ โครงการสืบสาน อนุรักษ์ ประยุกต์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย    

  3.๓ โครงการพัฒนางานวจิัยและนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

3.4 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นโรงเรียนตน้แบบแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  

 

 

 

 

 



กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

๑) เป้าหมาย (Objective : O) 

4.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความล้ำสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart Mobility) 

4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนและสังคมที่ยั่งยืน (University of Green 

Recovery) 

4.3 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4.4 เป็นองค์กรที่มีศักยภาพรองรับวถิีใหม่แห่งการพัฒนาคน งานวจิัยและนวัตกรรม เพื่อท้องถิ่นขัน้สูง 

4.5 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกระบวนการแห่งการเรียนรู้ 

4.6 สนับสนุนกลยุทธ์เพ่ือการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น 

4.7 สร้างความเป็นนานาชาติทัง้ด้านอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม 

4.8 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคม และท้องถิ่น 

 ๒) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

      

KRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก  

(UI GreenMetric) 
     

KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
     

 



๓) ตัวช้ีวัด 

KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) (x,xxx คะแนน) 

KRs 402 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (xx คะแนน) 

๔) แนวทางการพัฒนา 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอ้มูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มปีระสิทธภิาพ โปร่งใส่ และมีธรรมาภิบาล 

4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric 

4.3 พลิกฟื้นและพัฒนาองค์กร สังคม ชุมชนท้องถิ่น ด้วยหลักการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความ เป็นอยู่และสร้าง

ภูมิคุ้มกันร่วมกันกับคนภายในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความล้ำสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart Mobility) 

4.4 วางพื้นฐานระบบรองรับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

4.5 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและจริยธรรมสูงเพื่อรองรับการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ย่ังยนื 

4.6 ส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการระบบงบประมาณและการเงินให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายและวธิีปฏิบัติของสำนักงบประมาณ 

4.7 แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีดุลยภาพ  

และมีศักยภาพ 

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

  4.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ       

  4.๒ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวทิยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีการบริหาร

จัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University)  

  4.4 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 

4.5 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



4.6 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและจริยธรรมสูงเพื่อรองรับการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของคณะครุศาสตร์ 

กลยุทธท์ี่ 1 การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศกึษา เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

กลยุทธท์ี่ 2 การยกระดับคณุภาพการศกึษา พัฒนางานวจิัย นวตักรรม และการบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลยุทธท์ี่ 1 การผลิตและพัฒนากำลงัคนขัน้สูง เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิน่ 

กลยุทธท์ี่ 2 การยกระดับคณุภาพการศกึษา พัฒนางานวจิัย นวตักรรม และการบรกิารวชิาการกลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบรหิารจดัการ

 
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลยุทธท์ี่ 1 การผลิตและพัฒนากำลงัคนขัน้สูง เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิน่ 

กลยุทธท์ี่ 2 การยกระดับคณุภาพการศกึษา พัฒนางานวจิัย นวตักรรม และการบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของคณะวิทยาการจัดการ 

กลยุทธท์ี่ 1 การผลิตและพัฒนากำลงัคนขัน้สูง เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิน่ 

กลยุทธท์ี่ 2 การยกระดับคณุภาพการศกึษา พัฒนางานวจิัย นวตักรรม และการบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของบัณฑิตวิทยาลัย 

กลยุทธท์ี่ 1 การผลิตและพัฒนากำลงัคนขัน้สูง เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิน่ 

กลยุทธท์ี่ 2 การยกระดับคณุภาพการศกึษา พัฒนางานวจิัย นวตักรรม และการบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท์ี่ 1 ยกระดับและพัฒนาการจัดการสาธติศกึษา 

กลยุทธท์ี่ 2 การยกระดับคณุภาพการศกึษา พัฒนางานวจิัย นวตักรรม และการบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

กลยุทธท์ี่ 1 ศิลป์แหง่ภูมิปัญญาท้องถิน่ มรดกไทย มรดกโลก 

กลยุทธท์ี่ 2 การยกระดับคณุภาพการศกึษา พัฒนางานวจิัย นวตักรรม และการบรกิารวชิาการ 

กลยุทธท์ี่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กลยุทธท์ี่ 1 การยกระดับและพัฒนาการวจิยัและนวตักรรม 

กลยุทธท์ี่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 
 



แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธท์ี่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศทีช่าญฉลาด และมีความล้ำสมัย  

กลยุทธท์ี่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 
 



1. ตัวอย่างโครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ รหัสโครงการท่ี 66101  

โครงการหลัก : โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace 

โครงการย่อย : - 

เป้าหมาย : 1.1 ท้องถ่ินได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 

แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ผลผลิต : P301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดโครงการหลัก 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ปี 

KRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน (ร้อยละ 100) 

ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ 

KPI:BB 101 จำนวนชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ : พัฒนาท้องถ่ิน (5 ชุมชน) 

KPI:BB 102 ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ์) 

ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 

ตัวบ่งชีท่ี้ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ตัวบ่งชี้ระดับมหาวทิยาลัย 

ตัวบ่งชีท่ี้ 3.2 ชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 

รหัสกิจกรรม ช่ือกิจกรรม/โครงการ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6607000003 โครงการพัฒนาผลติภัณฑ์และยกระดบัผลิตภัณฑ์ชุมชน จงัหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอา่งทอง 1,920,000 งบประมาณแผน่ดิน ควจ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


