
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูง สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา 

๑) เป้าหมาย (Objective : O) 

1.1 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทั้งทักษะ ภูมิปัญญา และมีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น 

และเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น 

1.2 ทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นได้รับการยกระดับและพัฒนาเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอ้ย่างมีสมดุล และสมรรถนะสูง 

1.3 เกิดระบบการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชน สำหรับคนทุกช่วงวัย อย่างมีคุณภาพ มีความ

เป็นนานาชาต ิตามมาตรฐานสากล 

1.4 มหาวิทยาลัยสามารถผลติและพัฒนาคนในพืน้ที่ ให้มีจติสำนึก มีความรูแ้ละความสามารถ เพ่ือเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา 

และเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น 

1.5 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลอ้งกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1.6 บัณฑิตครูและครูมสีมรรถนะมีความสมดุลทัง้คุณภาพและคุณธรรม มีความรูแ้ละทักษะเพ่ือเป็นต้นแบบครูเพ่ือศิษย์ตลอดจนเป็น

ผู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ตอบโจทย์การศึกษาของโลกอนาคต 

1.7 งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นแบบการจัดการเรียน 

การสอนของโรงในเขตพืน้ที่การบรกิาร 

 

 



๒) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA      

KRs 102 ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่

มาตรฐานสากล 
75 80 85 90 95 

KRs 103 นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่นำไปใช้ประโยชน์

เพ่ือการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนในท้องถิ่นได้อย่างย่ังยืน 
3 6 12 24 48 

๓) ตัวชี้วัด 

KRs 101 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (xxx) 

KRs 102 ร้อยละความสำเร็จของการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล (ร้อยละ 95) 

KRs 103 นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที ่นำไปใช้ประโยชน์เพื ่อการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโรงเรียนในท้องถิ่น 

ได้อย่างย่ังยืน (48 นวัตกรรม) 

 

 



๔) กลยุทธ์ 

 1.1 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสากล (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

1.2 พัฒนาสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา 

1.3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และมีทักษะชีวิตรอบด้าน เหมาะสม

ทุกช่วงวัย 

1.4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน

ในชุมชน สังคม และท้องถิ่น 

1.5 ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  

แห่งการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น     

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

 1.๑ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

1.๒ โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา 

 1.๓ โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะครูและบณัฑิตครูสู่ความเป็นเลศิ    

1.4 โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคม 

1.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ให้สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของชุมชน ท้องถิ่น มีทักษะชวีิตรอบดา้น เหมาะสม

ทุกช่วงวัย 



1.6 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ  

ที่ 21 และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

1.7 โครงการพัฒนา Soft Skill ดว้ยกระบวนการวิศวกรสังคม 

1.8 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.9 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูง สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา   

Task Project  Key player Tineline 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่ 

เป็นเลศิ (EdPEx) 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลศิ (Education 

Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน 

CEFR ของนักศึกษา 

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 สำหรับ

นักศึกษา 

ศูนย์ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

 

ครูและบัณฑติครูมสีมรรถนะมี

ความสมดุลทัง้คุณภาพและ

คุณธรรม มีความรูแ้ละทักษะ 

ที่มีความสามารถจัดการเรียนการ

สอนฐานสมรรถนะอย่างดเีย่ียมเพ่ือ

เป็นต้นแบบครูเพ่ือศิษย์ 

 

โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะครูและบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลศิ คณะครุศาสตร์  



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูง สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา   

Task Project  Key player Tineline 

การจัดการศึกษาสำหรับคน 

ทุกช่วงวัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

โครงการยกระดับและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา

ชุมชนสังคม 

5 คณะ 

กองบรกิารการศึกษา 

 

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ตรงตามความต้องการของบัณฑิต

และผู้ใช้บัณฑิต 

โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา ให้สอดคลอ้งต่อความ

ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น มีทักษะชวีิตรอบดา้น เหมาะสมทุกช่วงวัย 

5 คณะ 

กองบรกิารการศึกษา 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

มคีวามรูแ้ละทักษะทางวิชาการและ

วิชาชีพสอดคลอ้งกับทักษะ 

ในศตวรรษที่ 21  

 

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพสอดคลอ้งกับทักษะในศตวรรษที่ 21 และพร้อม

รับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

กองพัฒนานักศึกษา  



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูง สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา   

Task Project  Key player Tineline 

นวัตกรรมเพ่ือสังคม/นวัตกรรม

ชุมชน ของนักศึกษามีการรับรอง

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์หรือ

การสร้างผลกระทบที่ชัดเจนต่อ

สังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น 

โครงการพัฒนา Soft Skill ดว้ยกระบวนการวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา  

การพัฒนาและยกระดับนวัตกรรม

ทางการศึกษาสู่การเป็นต้นแบบ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่

โรงเรียนในชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมต้นแบบทางการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

คณะครุศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฝ่าย

ปฐมวัย),(ฝ่ายประถม) 

และ (ฝ่ายมัธยม) 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนากำลังคนขั้นสูง สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางการศึกษา   

Task Project  Key player Tineline 

โรงเรียนสาธิตเป็นต้นแบบการ

จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ

และคุณลักษณะของผู้เรยีน 4 

ประการตามพระบรมราโชบายดา้น

การศึกษา 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยาสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่น 

คณะครุศาสตร์ 

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

(ฝ่ายปฐมวัย), 

(ฝ่ายประถม) 

และ (ฝ่ายมัธยม) 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการนำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

๑) เป้าหมาย (Objective : O) 

2.1 ท้องถิ่นมีความมั่นคง ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุ ง

ศิลปวัฒนธรรม ตามลักษณะภูมิสังคม และความต้องการเชงิพืน้ที่และตลาด (Damand-Driven) สามารถจัดการตนเองได้ 

2.2 ระบบฐานข้อมูลตำบลในจังหวัดเป็นจุดศูนย์กลางข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสทิธิภาพ  

2.3 บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยการดำเนินการภายใต้ Platform การทำงานร่วมกันกับองค์กรและหน่วยงาน 

ในพ้ืนที่ (Co-Creation) 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการสร้างมูลค่าทุนชุมชนและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม

ชุมชน เพ่ือสร้างความสามารถในการบรหิารจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

KRs 201 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 100 100 100 100 100 

๓) ตัวชี้วัด 

KRs 201 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน (ร้อยละ 100) 

 



๔) กลยุทธ์ 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ด้านสังคม ดา้นส่ิงแวดล้อม ดา้นการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2.2 พัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ 

2.3 สร้างความมั่นคงทางดา้นอาหาร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ดา้นส่ิงแวดล้อม ดา้นการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2.3 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดว้ยระบบฐานข้อมูลของพื้นที่บรกิาร     

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

2.๑ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a Marketplace 

2.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก     

2.๓ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก    

2.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด 

2.5 โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 

2.6 โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามลักษณะภูมิสังคม และความต้องการเชงิพ้ืนที่และตลาด (Damand-Driven) 

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการนำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน   

Task Project  Key player Tineline 

ผลติ พัฒนา และยกระดับ

ผลติภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มี

มาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึน้ 

โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน University as a 

Marketplace 

  

การเพ่ิมขึ้นของรายไดใ้นครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

  

  

การมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมทั้ง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของ

นักเรยีนโรงเรียนขนาดเล็กที่สูงขึน้ 

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  คณะครุศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  

(ฝ่ายปฐมวัย), 

(ฝ่ายประถม) 

และ (ฝ่ายมัธยม) 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการนำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน   

Task Project  Key player Tineline 

การพัฒนาและต่อยอด รวมถึง

ท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนการ

พัฒนาที่ย่ังยืนได้ดว้ยการนำข้อมูล

ตำบลไปใช้ 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การสร้างนวัตกรชุมชนเพ่ือ

ความสามารถในการบรหิารจัดการ

ตนเองของชุมชน และการยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่มั่นคง ย่ังยืน 

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนสำหรับการ

บรหิารจัดการทรัพยากรชุมชน 

  

การพัฒนาชุมชนสังคมตามบริบท

และตรงตามความต้องการของ

พ้ืนที่ 

โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามลักษณะภูมิสังคม และความต้องการ

เชิงพ้ืนที่และตลาด (Damand-Driven) 

  

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองมรดกโลก 

๑) เป้าหมาย (Objective : O) 

3.1 งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตอบโจทย์การพัฒนาชุมชน สังคมท้องถิ่น และมีความเป็นมาตรฐานระดับสากล 

3.2 องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นได้ครอบคลุมทุกมติิ 

3.3 ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ประยุกต์และพัฒนา เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย 

๒) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

KRs 301 องค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ที่นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างย่ังยืน 
3 6 9 11 13 

KRs 302 การเติบโตของสัดส่วนร้อยละของจำนวนงานวิจัยแก้ปัญหาเชิง

พ้ืนที่ต่องานวิจัยพ้ืนฐาน (หน่วย : ร้อยละ) 
10 10 10 10 10 

KRs 303 จำนวนนว ัตกรช ุมชนท ี ่ต ่อยอดองค ์ความร ู ้ด ้ านว ิจ ั ยของ

มหาวิทยาลัย 
5 10 15 20 25 



KRs 304 ร้อยละความสำเร็จในการนําทุนทางวัฒนธรรม มาต่อยอด 

และสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
80 85 90 95 100 

KRs 305 จำนวนงานวิจัย หรืองานเชงิสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เพ่ิม

มูลค่าชุมชน (Creative Economy) 
3 5 7 9 11 

 

๓) ตัวชี้วัด 

KRs 301 องค์ความรู้ใหม่ ผลงานวิจัย งานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างย่ังยืน 

(13 ผลงาน) 

KRs 302 การเติบโตของสัดส่วนร้อยละของจำนวนงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ต่องานวิจัยพ้ืนฐาน (หน่วย : ร้อยละ) (ร้อยละ 10) 

KRs 303 จำนวนนวัตกรชุมชนที่ต่อยอดองค์ความรูด้า้นวิจัยของมหาวิทยาลัย (จำนวน 25 นวัตกรชุมชน) 

KRs 304 ร้อยละความสำเร็จในการนําทุนทางวัฒนธรรม มาต่อยอดและสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100) 

KRs 305 จำนวนงานวิจัย หรืองานเชงิสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมที่เพ่ิมมูลค่าชุมชน (Creative Economy) (จำนวน 11 ผลงาน) 

 

 

 

 



๔) กลยุทธ์ 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมในความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนา  

ในพ้ืนที่ภูมิภาคเต็มรูปแบบ 

3.2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่นครอบคลุมทุกมิติด้วยองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 

3.3 สบืสาน อนุรักษ์ ประยุกต์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย 

 ๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

3.๑ โครงการการส่งเสริมองค์ความรูด้า้นงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อยุธยภูมิพัฒนา 

3.๒ โครงการสบืสาน อนุรักษ์ ประยุกต์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย  

 

 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมอืงมรดกโลก  

Task Project  Key player Tineline 

การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย

และนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสทิธิภาพ

อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

โครงการการส่งเสริมองค์ความรูด้า้นงานวิจัยและนวัตกรรมสู่อยุธยภูมิ

พัฒนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย

และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดา้น

ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญา

ท้องถิ่นให้มีอย่างมั่นคงและย่ังยืน

สบืไป 

โครงการสบืสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ

เพ่ิมคุณค่าให้เข้ากับยุคสมัย  

สถาบันอยุธยาศึกษา  

 

  

 

 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

๑) เป้าหมาย (Objective : O) 

4.1 มหาวิทยาลัยเป็นผูน้ำดา้นการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่นอย่างย่ังยืนดว้ยผลการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึน้ 

4.2 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความล้ำสมัย มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชน  

และสังคมที่ย่ังยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (University of Smart Mobility and University of Green Recovery) 

4.3 เป็นองค์กรที่มีการบรหิารจัดการอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

4.4 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพรองรับวิถีใหม่แห่งการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน งานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นขั้นสูง 

4.5 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีและยกระดับความเป็นนานาชาติทั้งด้านอาจารย์ บุคลากร และสภาพแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของชุมชน สังคม และท้องถิ่น 

๒) ค่าเป้าหมาย (Key Results : KRs) 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมส์ 

ไฮเออร์เอดูเคชัน (Times Higher Education World University Rankings) 
     

KRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก  

(UI GreenMetric) 
6,750 6,975 7,200 7,425 7,650 



ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2566 2567 2568 2569 2570 

KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: 

ITA) 

94 95 96 97 98 

KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑ์รางว ัลคุณภาพแห่งชาติหรือ

เทียบเคียงมุ่งสู่ระดับ TQC (Thailand Quality Class) 
     

๓) ตัวชี้วัด 

KRs 401 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยเดอะไทมส์ไฮเออร์เอดูเคชัน (Times Higher Education World University 

Rankings) (xx คะแนน) 

KRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) (7,650 คะแนน) 

KRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (98 คะแนน) 

KRs 404 ผลคะแนนการประเมินเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตหิรือเทียบเคียงมุ่งสู่ระดับ TQC (Thailand Quality Class) (xx คะแนน) 

 

 



๔) กลยุทธ์ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และมีธรร

มาภิบาล 

4.2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric 

4.3 พลกิฟ้ืนและพัฒนาองค์กร สังคม ชุมชนท้องถิ่น ดว้ยหลักการความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

และสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกันกับคนภายในสังคม ชุมชน ท้องถิ่น 

4.3 พัฒนาพ้ืนฐานระบบรองรับการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้มีความลำ้สมัย โดยใช้ดิจทิัลแพลตฟอร์มรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต (University of Smart Mobility) 

4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพ่ือรองรับการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 

4.5 แก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเพื่อให้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนได้อย่าง  

มีดุลยภาพและมีศักยภาพ สามารถดำเนนิการดา้นงบประมาณและการเงินให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายและวิธปีฏิบัติของสำนักงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 



๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ  

 4.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลศิ       

 4.๒ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

4.3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร

ที่มีการบรหิารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University)  

 4.4 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว Green University 

4.5 โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

4.6 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพื่อรองรับการทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและการมีส่วนร่วม

ต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

 

 

 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

Task Project  Key player Tineline 

1.ปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็น

อุปสรรคต่อการบริหารจัดการ 

พร้อมกับจัดทำนวัตกรรมการ

บรหิารจัดการ 

2.พัฒนากลไกการบรหิารจัดการ

แผนงานและงบประมาณ เพ่ือการ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับ

สถานการณ์ในอนาคต 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลศิ  สำนักงานอธิการบดี  

การบรหิารจัดการและกำกับดูแล

สิ่งอำนวยความสะดวก 

สภาพแวดล้อมและการจัดการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นมติร

กับสิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการ

เรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

ทุกหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

Task Project  Key player Tineline 

การพัฒนาโครงสร้างระบบ IT ให้

พร้อมใช้งาน 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มกีาร

บรหิารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University)  

สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน

โดยรอบให้มคีวามมั่นคงและย่ังยืน

ดา้นส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว Green 

University 

  

การดำเนนิงานด้วยความมี

จิตสำนึก  

มีคุณธรรมจริยธรรม มุ่งนำให้

หน่วยงานดำเนนิการตามภารกิจ

ดว้ยความโปร่งใสและปราศจาก

การทุจรติ 

โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

ทุกหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

Task Project  Key player Tineline 

พัฒนาบุคลากรให้มีความรูแ้ละ

ทักษะเพ่ือบรรลุเป้าหมายการเป็น

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นและการพัฒนาเพ่ือรองรับ

ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพเท่าทันต่อทุก

การเปลี่ยนแปลง 

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและจริยธรรมเพ่ือรองรับการ

ทำงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนา

ที่ย่ังยืน 

งานทรัพยากรบุคคล  

 


