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ค ำน ำ 
 

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ไว้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561 และประกาศ 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
พัฒนาการจัดกาศึกษา พ.ศ. 2563-2565 ฉบับนี้ข้ึน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแผนฉบับนี้เกิดจากการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน โดยผ่านที่ประชุมต่างๆ ดังนี้  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัด
การศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ผ่านการวิพากย์ของ
เครือข่ายราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันอังคารที่  21  
เดือนเมษายน 2563 และถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
ระบุโครงการ/กิจกรรม และผู้รับผิดชอบ อย่างชัดเจน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และผู้ที่ เกี่ยวข้องทุก  
ภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฉบับนี้ ซึ่ งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นกรอบแนวทางใน  
การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือส าหรับการบูรณาการผลักดันให้
การด าเนินงานทุกพันธกิจส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
น าไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมทีชั่ดเจน และการได้รับการยอมรับจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท้องถ่ิน และสังคมต่อไป 
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15 
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 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 1204/2562 เรื่อง แต่งตั้ง 
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 แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ป ีพ.ศ. 2563-2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

  

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีกรอบทิศทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2565  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบโจทย์ในการพัฒนา
ประเทศ” โดยประกอบไปด้วย 9 กลยุทธ์ และ 18 เป้าหมาย ไว้ดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 

เป้าหมายที่ 1.1 มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1.2  ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 

เป้าหมายที่ 1.2  คุณภาพของผู้เรียนตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
กลยุทธที่ 1.3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าหมายที่ 1.3  คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถ่ินที่มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2.1  ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และ

ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 2.2  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการให้กับท้องถ่ินเพื่อรองรับการเ รียนรู้

ตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายที่ 3.1  ชุมชนในเขตพื้นที่บริการวิชาการได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม และการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
 
มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถ่ินเป็นฐาน 
เป้าหมายที่ 4.1  อนุรักษ์สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้าหมายที่ 4.2  ชุมชนและท้องถ่ินได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์พระราชาและแนว

พระราชด าริ 
เป้าหมายที่ 4.3  ชุมชนหรือบุคลากรที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน ได้รับการยกย่องส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน 
กลยุทธ์ที่ 4.2  ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

อยุธยา 
 เป้าหมายที่ 4.4  มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ  
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เป้าหมายที่ 4.5  ประชาชน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายช่องทาง  
เป้าหมายที่ 4.6  มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ 

กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยา
ศึกษา 

เป้าหมายที่ 4.7  มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
เป้าหมายที่ 4.8  มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อการบริหารหน่วยงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 4.9  มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 5.1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เป้าหมายที่ 5.1  ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เป้าหมายที่ 5.2 ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
เป้าหมายที่ 5.3 การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 

 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ฉบับนี้จะเป็นแนวทางให้กับทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าไปเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่
ความเร็จตามเป้าหมายในทุกพันธกิจต่อไป 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ส่วนท่ี 1  
บทน า 

 
1.1 หลักการและเหตผุล 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มุ่งเน้น
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา และ
ทักษะ ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม เคารพกฎหมาย มีภาวะผู้น า รู้รักษ์คุณค่าความเป็นไทยและรู้บริบท
สากล โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต สร้างวิถีการเรียนรู้ของคนไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้สู่การร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม กฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษา พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ภายใต้วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตท่ี
มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักท่ีบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ” 

1.2  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย และ ด้านการบริหารจัดการ 
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1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผน 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน  
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 จัดท าร่างแผน 
4 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อปรับแก้ไขแผน 
ธันวาคม 2562 ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนฯ 
มกราคม 2563 ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนฯ 
6 มีนาคม 2563 ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนฯ ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
13 มีนาคม 2563 วิพากย์ (ร่าง) แผนฯ ร่วมกับเครือข่ายราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี 

มีนาคม 2563 ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนฯ  
17 มีนาคม 2563 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
มีนาคม 2563 ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนฯ ฉบับสมบูรณ์ 
21 เมษายน 2563 น า (ร่าง) แผนฯ ฉบับสมบูรณ์ เข้าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
22 เมษายน 2563 ปรับแก้ไข (ร่าง) แผนฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 
23-24 เมษายน 2563 เผยแพร่แผนฉบับสมบูรณ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
1.4  ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 มหาวิทยาลัยมีกรอบแนวทางในการพัฒนาการจัดการ ศึกษาที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา คือ ด้านผลลัพ ธ์ผู้ เ รี ยน  ด้านการ วิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการ วิชาการ  
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ ด้านการบริหารจัดการ 
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ส่วนท่ี 2  
สภาพปัจจุบัน นโยบายและบริบทท่ีเก่ียวข้องกับอุดมศึกษา 

 
 แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 -2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าข้ึนโดยอาศัยข้อมูลเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบการจัดท า ดังนี้ 
 
2.1  กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  โดยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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เป้าหมายรวม 
 

 
 

ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
 

2.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ซึ่ งแปลงมาจากยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2560-2579) มุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์และเป้าหมายรวม
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์  
1)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4)  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
6)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
7)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
10)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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เป้าหมายรวม 
1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ 
2) ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน

ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นเป็นธรรม 
3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และแข่งขันได ้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ 
4) ทุนทางวัฒนธรรม และคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มความ

เช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ และ

มีส่วนร่วมจากประชาชน 
 

2.3  นโยบายรัฐบาล 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่ออนาคตประเทศ

ไทย มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในปัจจุบันและอนาคต โดยมีประเด็นหลักๆ ทาง
การศึกษา ดังนี้ 

1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ระบบการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องมี
เป้าหมายชัดเจน เพื่อสร้างคนไทยและสังคมไทยให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ โดยการจัดการศึกษาสามารถจัดได้
หลายๆ รูปแบบหลายๆ แนวทาง ให้เป็นกลไกของการแสวงหาความรู้สิ่งต่างๆ และบ่มเพาะให้สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และยกระดับมาตรฐานการศึกษาหาวิธีการในการเพิ่มโอกาส  
ทางการศึกษาให้มากข้ึน โดยสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงินเพิ่มข้ึน เช่น การให้กู้ยืมเงินที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคตการกระจายทุนการศึกษาให้ทั่วถึง และสนับสนุนทุนการศึกษาในด้านต่างๆ 

3) ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยก าหนดนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา 
ด้านการศึกษาทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 

4) พัฒนาครูก าหนดยุทธศาสตร์ด้านครูให้ชัดเจน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกด้านทั้ง
การผลิตและพัฒนาครู โดยผลิตครูมืออาชีพ รับประกันการมีงานท า วางแผนพัฒนาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

5) ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อรองรบัการพัฒนาประเทศ มุ่งการผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถ่ินเพื่อกระจายความเจริญไปสู่เขตภูมิภาค 

6) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คนไทยและประเทศไทยต้องปรับตัว เตรียมพัฒนา
ก าลังคน และสร้างความเข้มแข็งให้ทันต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

7) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย และมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
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8) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา การศึกษาในปัจจุบันต้องให้ความส าคัญกับปัญหา
การทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทย โดยการจัดการศึกษาควรมีการปลูกฝังเรื่องการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตคอร์รัปช่ันต้ังแต่ยังเด็กๆ มีการบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตร 

 
2.4  กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 

วิสัยทัศน์ 
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้อง

กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ 
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ

ประเทศ 
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5) การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกัน 
 

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) 
แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ 

(3Rs 8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
1) 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)   
2) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross –   cultural Understanding) ทักษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy) 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม (Compassion) 
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เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 

ประกอบด้วย 
1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง (Access)   
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  
ประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
ประชากรที่อยู่ในก าลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่

ตอบสนองความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
ประชากรสูงวัยได้เรียนรู้ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะเพื่อ การท างาน

หรือการมีชีวิตหลังวัยท างานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข 
2) ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Equality)      

ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มปกติ ผู้มีความสามารถพิเศษ ผู้มีความบกพร่อง ด้านต่างๆ  
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ได้รับโอกาสและ  
การบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนใหบ้รรลขีุดความสามารถและเต็มตามศักยภาพ 
(Quality)      
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ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถ
ของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสงัคมฐานความรู้ สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4)  ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
และการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย (Efficiency) หน่วยงาน สถานศึกษาและ
สถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณภาพและมาตรฐาน
ระดับสากล จัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้ เรียน
แต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มี
ศักยภาพและความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการ สถาบันและองค์กรต่างๆ ในสังคม และผู้เรียน ผ่านมาตรการทางการเงินและการคลังที่
เหมาะสม 

5)  ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการท างานของก าลังคนในประเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน สังคม และประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่จะน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการศึกษาที่สร้างความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสังคมและประเทศชาติ และการสร้างเสริม
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
2.5  แนวคิดการพัฒนา ประเทศไทย 4.0  

ประเทศไทยยุค 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย 
หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และ
สร้างหนทางพัฒนาประเทศใหเ้จริญ สามารถรับมอืกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม ่ๆที่เปลีย่นแปลงอย่างเรว็ 
รุนแรงในศตวรรษที่ 21 

ประเทศไทย 1.0 ยุคทองของเกษตรกรรม เช่น ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น ประเทศไทย 2.0 
ยุคอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องมือ เครื่องประดับ เครื่องเขียน กระเป๋า 
เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น และยุคปัจจุบัน คือ ประเทศไทย 3.0 เป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตและขาย 
ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั่นนามัน แยกก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ เป็นต้น นับตั้งแต่ประเทศไทยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด้วยนโยบายต่างๆ พบว่า มีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง 7 % ต่อปี 
แตม่าถึงหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4 % ต่อปี 

รัฐบาลจึงต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศด้วยแนวความคิด “ประเทศไทย 4.0” เป็น
ความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” 
หรือ“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ  
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1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์”ไปสู่สินค้าเชิง“นวัตกรรม”  
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
ดังนั้น“ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือ  
1) เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการ

และเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
(Entrepreneur) 

2) เปลี่ยนจากTraditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา 
ไปสู่การเป็นSmart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง  

3) เปลี่ยนจากTraditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services 
และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

 
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไทยยุค 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ต้องเติมเต็มด้วย

วิทยาการความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี ้

    กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
    กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-

Med) 
    กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล ที่ ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 
    กลุ่มที่  4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตที่ เ ช่ือมต่อการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ 

ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & 
Embedded Technology) 

    กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 

โดยสรุป กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้“ประเทศไทย4.0”เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่ เป็น 
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งค่ัง 
มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป  
การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน  เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้
แนวคิด“ประชารัฐ”ที่ผนึกก าลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศ
และระดับโลก 
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2.6  กรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -
2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)  

โดยก าหนดวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์บัณฑิต สมรรถนะบัณฑิต และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบัน

หลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
 

อัตลักษณ์บัณฑิต 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะคน
ไทยที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ คือ 

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง คือ มีความรู้ ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง คือ รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ชอบ สิ่งที่ช่ัว – ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ 
สิ่งที่งาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ช่ัว และช่วยกันสร้างควนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า มีอาชีพ คือ การสร้างให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ มีงานท า 
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 

4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย คือ ส านึกในหน้าที่ของทุกคนในการเปน็พลเมืองดี ส่งเสริมให้ทุกคน
มีโอกาสท าหน้าที่พลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องท า” ด้วยความมีน้ าใจและความเอื้อ
อาทร 

สมรรถนะบัณฑิต 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ มีทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 มีความเป็นมืออาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป้าหมาย 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 
4. ด้านการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู 
  เป้าหมาย 

1. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

2. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด/บ่มเพาะให้
ศิษย์แต่ละช่วงวัยได้ 
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3. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณา
การองค์ความรู้ สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะ
และคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  เป้าหมาย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้ านการเป็น
สถาบันการศึกษาเพื่อท้องถ่ินที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

 
2.7 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงาน 
ผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

 
2.8 ประกาศกระทรวงการศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 4 มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพความมั่นคง

และคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็นผู้มีคุณธรรม 
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ 
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3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและรักษ์
ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติ สุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม

หรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของ
ท้องถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู ้การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสานการสราง

ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอยา่ง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน 

2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและ
ความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัดการศึกษา
และการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
อื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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2.9  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
มีกลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2.10 ความเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 

พ.ศ. 2563 -2565 (ระยะแรก 3 ปี) ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนาท้องถ่ิน กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และจากการ
พิจารณาความสอดคล้องเช่ือมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่ามีความเช่ือมโยง
สอดคล้องกัน ดังแผนภาพ 
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ส่วนท่ี 3  
บริบทมหาวิทยาลัย 

 
3.1  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-35276-555 โทรสาร 0-3524-2708 

ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานทรัพย์ จ านวน 
30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพิ่มวิชาครู 

พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด

แห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล

ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอน
หลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาต้ังในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนช่ือใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดท าการสอน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนก
เกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ
ข้างวัดวรโพธ์ิตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทอง
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497 
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ.ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ป ี
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน

ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ท าการผลิตครูหลายระดับ 

พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ. สูง,ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือ สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 
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พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ป ีจากผู้มีวุฒิเดิม 
ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง,ป.วส.,ป.ม. 
และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ป ีรับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 

4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขา
วิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ป ีพร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทน
ช่ือวิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  
พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี
ผลบังคับใช้ท าให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
3.2  ปรัชญา วิสัยทัศน ์พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร อัตลกัษณ ์เอกลกัษณ ์คณุลกัษณะบณัฑติ 
ที่พึงประสงค ์

ปรัชญา 
คุณธรรม น าความรู ้สู่การพัฒนาท้องถ่ิน สานศิลป์มรดกโลก 

 
วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันทีผ่ลิตบัณฑิตที่มีอัตลักาณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบัน

หลักที่บรูณาการองค์ความรูสู้่นวัตกรรมในการพัฒนาทอ้งถ่ินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กบัประเทศ 
 
พันธกิจ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถ่ิน          
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น 
อีกทั้งส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่าทันการเปลีย่นแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
และของชาติ 
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4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถ่ินให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถ่ินเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม 

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับ
การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

 
ค่านิยมองค์กร 

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝรู่ ้
 
อัตลักษณ์ 

มีวินัย ใฝ่รู ้อุตสาหะ ส านึกด ีมีจิตอาสา 
 
เอกลักษณ์ 

แหล่งเรียนรู ้ภูมิปัญญา เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน เช่ียวชาญงานคร ูเชิดชูมรดกโลก 
 
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม  น าการพัฒนาท้องถ่ิน ด้วยการ
เป็นคนเก่งมีความรู้ รักท้องถ่ินและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1. ด้านความรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้ 
2. ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 

3. ด้านทักษะ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการท างานเป็นทีม มีทกัษะ
ในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 

4. ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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3.3  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
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3.4  ข้อมูลจ านวนนักศกึษา (ภาคปกติ) 4 คณะ 
 
คณะครุศาสตร ์

ระดับ รหัส สาขาวิชา 
นักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
5 ป ี 1501 คณิตศาสตร์  30 28 26 28 34 

  1502 วิทยาศาสตร ์ 28 28 24 26 33 
  1503 สังคมศึกษา 29 31 29 30 34 
  1504 การศึกษาปฐมวัย 29 29 24 28 34 
  1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 23 28 18 18 20 
  1508 พลศึกษา 27 27 24 32 33 
  1510 การสอนภาษาไทย 29 31 29 31 34 
  1511 การสอนภาษาอังกฤษ 27 25 28 28 35 
  1512 การประถมศึกษา 23 26 23 32 34 
  1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 17 29 24 28 0 
 1523 การศึกษาพิเศษ - - - - 8 
     รวม 262 282 249 281 299 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ระดับ รหัส สาขาวิชา 
นักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
4 ป ี 2203 ภาษาอังกฤษ 2 53 58 66 80 

 
2205 การพัฒนาชุมชน 14 54 20 39 37 

 
2206 รัฐประศาสนศาสตร ์ 21 69 81 75 104 

 
2207 ศิลปกรรม 7 19 12 - - 

 
2209 ภาษาไทย 1 22 39 32 40 

 
2212 ดนตรี 5 9 - - - 

 
2215 ภาษาญี่ปุ่น 3 39 48 42 52 

 
2224 การปกครองท้องถ่ิน 2 60 34 33 64 

 
2227 นิเทศศาสตร ์ 1 20 23 25 27 

 
2228 นิติศาสตร ์ 32 79 42 90 90 

 
2230 ประวัติศาสตร ์ 2 9 15 20 21 

 
2233 สหวิทยาการอสิลาม 2 6 6 18 11 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

ระดับ รหัส สาขาวิชา 
นักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
4 ป ี 2234 ศิลปะการแสดง 9 18 7 21 24 

 
2235 ดนตรีสากล 8 20 12 24 20 

 
2239 ภาษาจีน 2 14 20 15 30 

 
2240 การพัฒนาชุมชนและสงัคม - - 24 - - 

 
2241 ดนตรีไทย - - 2 - - 

 
2242 ประยุกต์ศิลป ์ - - - 13 17 

 2244 ดนตรีศึกษา - - - - 5 
รวม 111 491 419 513 622 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับ รหัส สาขาวิชา 
นักศึกษาปัจจุบัน ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 
4 ป ี 3201 เกษตรศาสตร ์ 0 8 4 16 9 

 
3202 เคม ี 1 4 2 7 8 

 
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 6 17 13 41 25 

 
3208 คณิตศาสตร์ 0 5 7 6 16 

 
3210 สาธารณสุขชุมชน 3 34 - 18 35 

 
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ  - 8 15 14 9 

 
3214 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 2 4 5 12 

 
3216 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  - 9 - - - 

 
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 21 24 22 29 31 

 
3221 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) - 3 - - - 

 
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า  7 10 16 10 17 

 
3225 จุลชีววิทยา 2 - 4 4 7 

 
3226 คหกรรมศาสตร ์ 19 23 35 21 28 

 
3227 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 9 4 5 5 7 

 
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช - 1 5 7 9 

 
3230 วิศวกรรมการจัดการ - - 18 27 10 

 
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) - - 53 98 71 

รวม 47 153 202 308 294 
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คณะวิทยาการจัดการ 

ระดับ รหัส สาขาวิชา 
นักศกึษาปัจจุบัน ปกีารศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

4 ปี 4214 การบัญชี 1 22 35 36 29 

 
4216 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 4 5 - - 

 
4230 การจัดการ 45 144 89 132 109 

 
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4 16 15 26 14 

 
4233 การตลาด 5 16 6 20 15 

 
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - 24 26 29 19 

 
4244 การจัดการโลจิสติกส์ 1 56 39 29 40 

 
4246 การท่องเที่ยว 6 8 14 13 12 

 
4252 ธุรกิจระหว่างประเทศ 2 14 5 9 - 

 
4253 การเป็นผู้ประกอบการ 5 21 12 12 - 

 
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร - - - 11 - 

 
4258 การจัดการธุรกิจโรงแรม - - - 1 14 

 
4259 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ - - - 3 18 

รวม 72 325 246 321 270 

รวมนักศึกษาทุกรหัสวิชา 492 1,251 1,116 1,423 1,485 

 
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน จากระบบ EU ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 
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3.5  มาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
 ตามประกาศที่ 4 เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ 
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 วรรค 5 ข้อ 3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

1) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเป็นผู้สะท้ อนคุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่น  
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
การสร้างสัมมาอาชีพ  

2) ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  

3) ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
 
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่         
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือเครือข่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศในการพัฒนางานวิจัย/
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม           
ในระดับชาติและนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชุมชนน าผลงานวิจัย/
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์พัฒนาตนเองได้ 

 
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถ่ิน ชุมชน และสังคมตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภายในและภายนอกในการท างาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได้ เพื่อให้ชุมชนน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวก สร้างคุณค่า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน 

 
มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการกับ  
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน 
ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาส และ
มูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
1) มหาวิทยาลัยมีหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  
2) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนมหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบัน ตลอดจนการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึงถึงความหลากหลายและความเป็นอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอื่นๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากบริบทและมาตรฐานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  น ามา
ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และบริบทของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
น ามาสรุปสาระส าคัญที่สอดคล้องตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 5 ด้านของมหาวิทยาลัย  
  การวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ได้ดังนี ้
 
 

มาตรฐานที่ 1  
ด้านผลลพัธผ์ู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2  
ด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม 

มาตรฐานท่ี 3  
ด้านการบริการวิชาการ 

มาตรฐานท่ี 4  
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

มาตรฐานท่ี 5  
ด้านการบริหาร

จัดการ 
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3.6  การวิเคราะห์ SWOT กบัมาตรฐานการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลัย5 ด้าน 
 

แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (S:Strength) จุดอ่อน (W:Weakness) 

1) มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การผลิต
และพัฒนาครูมาอย่างยาวนาน 
2) มีทรัพยากรรองรับอย่างเพียงพอ 
3) มีโรงเรียนสาธิตทุกระดับ รวมถึงศูนย์การศึกษาพิเศษที่มี
คุณภาพและได้รับการยอมรับ 

1) หลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
2) การผลิตบัณฑิตยังไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
3) การเรียนการสอนยังเน้นบรรยายมากกว่าปฏิบัติ 
4) การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิตและบุคลากร
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
5) การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ยังไม่เพียงพอ 
6) ขาดการบูรณาการกับคณะอ่ืนๆ ในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง 
7) การพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ ยังไม่บรรลุ
เป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 
 

โอกาส (O:Opportunity) อุปสรรค (T:Threat) 
1) การส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลในการผลิตและพัฒนา
ครู 
2) มีเครือข่ายการท างานในทุกระดับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนใน
ประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น 

1) จ านวนอัตราการสอบบรรจุครูมีแนวโน้มลดลง 
2) จ านวนผู้เรียนลดลงท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ตามต้องการ 
3) เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ต้องปรับตัวให้ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลง 
4) มีสถาบันการศึกษาเป็นจ านวนมาก 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1) ส่งเสริมผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพสูง
ตรงตามความต้องการของประเทศ (S1,2 : O1,2) 
2) ผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (S1 : O1,2) 
3) พัฒนาอาจารย์ และบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาการ
และวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ (S2 
: O1,2) 
4) พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับ 1 
ใน 3 ของประเทศ (S3: O2) 

1) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ใน
รูปแบบสหวิทยาการที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนา
ประเทศ และตลาดแรงงานหรือผู้ใช้บัณฑิต (W2 : T2) 
2) บูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นร่วมกับการบริการ
วิชาการให้กับท้องถิ่นเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  
(W4 : T1,2,3,4) 
3) ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
Active Learning (W3 : T1,2,3,4) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1) ปรับบทบาทการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (S1,2 : T1,2,3,4) 
 

1) ยกระดับและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น และตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต (W1,2,3,4 : O1,2) 
2)  บูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายโดยอาศัยความร่วมมือ
จากภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (W4 : O2) 
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แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix  
มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  

 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (S:Strength) จุดอ่อน (W:Weakness) 

1) มีแหล่งข้อมูลทางวิชาการจ านวนมาก เป็นโอกาสให้การ
ก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความแม่นย า ตรงกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของประเทศ 
2) บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนา 

1) งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ บทความวิจัย หรือบทความ
วิชาการที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ยังมีปริมาณน้อย 
2) ผลงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยรวมยังมีสัดส่วนที่น้อย 

โอกาส (O:Opportunity) อุปสรรค (T:Threat) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนในระดับที่ 2 ของประเทศ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  
2) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้มีการท า
ความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษามากขึ้น  
3) มีแหล่งงบประมาณที่หลากหลายในการยื่นข้อเสนอเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนด้านวิจัย 

1) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนายังไม่เพียงพอเม่ือ
เทียบกับพันธกิจ 
 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1) ศูนย์ UBI พัฒนา / ต่อยอดและแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับ
จากหน่วยงาน องค์กร และแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ (S1,2 
: O1,2,3) 

1) สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
(W2:T1) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1)  พัฒนาหลักระบบการเรียนการสอนร่วมกับภาคีเครือข่าย
เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการผู้ใช้บัณฑิต (S1,2 : T1) 
 

1)  ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม (W1,2 : O1,2,3) 
2)  พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ (W1 : O1,2,3) 
3)  การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (W1,2 : T1) 
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แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix  
มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 

 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (S:Strength) จุดอ่อน (W:Weakness) 

1)  มหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

1) ภาระงานด้านอ่ืนของบุคลากรท าให้ใช้เวลากับการ
ด าเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่เต็มที่ 
 

โอกาส (O:Opportunity) อุปสรรค (T:Threat) 
1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนในระดับที่ 2 ของประเทศ 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน 
2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
การเฉพาะ 

1) การแข่งขันระหว่างองค์กรในการบริการวิชาการ 
 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1) ศูนย์ UBI พัฒนา / ต่อยอดและแก้ปัญหาตามโจทย์ที่
ได้รับจากหน่วยงาน องค์กร และแหล่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ 
(S1 : O1,2) 
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่ท้องถิ่น (S1 : 
O1,2) 

1)  บูรณาการหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นร่วมกับการบริการ
วิชาการให้กับท้องถิ่นเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต  
(W1 : T1) 
2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการบริการ
วิชาการสู่การเรียนการสอนและวิจัย (W1,2:T1,2) 
3) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
(W1,2:T1,2) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1)  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นในการด าเนิน
โครงการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย (S1 : O1,2) 
 

1)  ก าหนดและมอบหมายภาระงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้
ชัดเจน (W1 : T1) 
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แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix  
มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (S:Strength) จุดอ่อน (W:Weakness) 

1) มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา รวมถึงมีเครือข่ายทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เข้มแข็ง 

1) บุคลากรและสถานที่ไม่เพียงพอท าให้การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันอาจไม่ครอบคลุมต่อการด าเนินงานด้าน 

โอกาส (O:Opportunity) อุปสรรค (T:Threat) 
1) หน่วยงานภายนอกเห็นศักยภาพของสถาบันอยุธยาศึกษา
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเน่ือง 

1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล สกอ. ทปอ. และ
จังหวัดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) แหล่งงบประมาณภายนอกไม่เห็นความส าคัญของงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มที่โดยไม่มีความชัดเจนในเรื่อง
ของงบประมาณและลักษณะของกิจกรรมที่ของบประมาณ
สนับสนุนในแต่ละปี 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1)  สร้างความรู้จากมหาวิทยาลัย (องค์ความรู้) ร่วมกับ
ชุมชน (ภูมิปัญญาและศิลปะวัฒนธรรม) น าไปสู่การพัฒนา
และต่อยอด (S1 : O1,2) 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม (S1 : O1,2) 

1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมเกิดความคล่องตัว (W1 : T2) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการสานต่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมมรดกโลกร่วมกัน (S1 : T1) 
 

1)  พัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบและการบรูณาการ 
การด าเนินงานเพื่อสนับสนุนภารกิจการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (W1 : O1) 
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แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (S:Strength) จุดอ่อน (W:Weakness) 

1) การเป็นนิติบุคคลมีความยืดหยุ่นเอ้ือต่อการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 
2) มีทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ 
3) มีระบบการบริการจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้ 
4) มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 
 

1) บุคคลากรสายสนับสนุนยังขาดการพัฒนาทักษะและความรู้
ความช านาญที่เหมาะสมรองรับการพัฒนา 
2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานยังขาด
ประสิทธิภาพ 
3) ระบบสารสนเทศหลักมีอายุการใช้งานมากขาด
ประสิทธิภาพ ต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาและจัดหาทดแทน 
4) กรอบเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีความยืดหยุ่นส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานกับพันธกิจ 

โอกาส (O:Opportunity) อุปสรรค (T:Threat) 
1) มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เข้มแข็ง 
2) มีช่องทางการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่
หลากหลายมากขึ้น 
 

1) อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้จ านวนนักเรียน/
นักศึกษาลดลง 
2) กฎระเบียบและข้อกฎหมายเชิงพื้นพี่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาทางการภาพอย่างมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างปรับปรุง
อาคาร และสภาพแวดล้อม 
3) กฎระเบียบในการจัดซ้ือจัดจ้างท าให้การด าเนินการล่าช้า
มากขึ้น 
4) กรอบเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณไม่มีความยืดหยุ่นส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
5) สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศมีจ านวนมาก ท าให้เกิดการ
แข่งขันระหว่างกันสูง รวมทั้งการปรับตัวของสถาบันสาย
อาชีวศึกษาที่สามารถผลิตบัณฑิตในระดับชั้นการศึกษาปริญญา
ตรีได้ 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1)  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (S3,: O1) 
2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร
ที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด Smart University 
(S1,2,4 :O1,2) 
3)  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (S1,4 : O1) 

1)  พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้กับบุคลากรให้มีความ
ช านาญในสายงาน และวิชาชีพ (W1,2 : T5) 
2)  ก าหนดแนวทาง มาตรการการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเรื่องกรอบระยะเวลาการซ้ือจ้างเบิกจ่าย
งบประมาณ (S4 : T3,4) 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1) ยกระดับการจัดหารายได้เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ (S1,3,4 : T1,2,3,4,5) 

1)  ยกระดับและพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
สู่ความเป็นเลิศ (W1,2,3,4 : O1,2) 
2)  ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะการเรียนรู้ของ
บุคลากร (W4:O1,2) 
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3.7 ภาพรวมพันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และมาตรฐานการจดัการศกึษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พันธกิจ 

 

กลยุทธ์ตามแผนปฏบิัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของมหาวิทยาลัย 

มาตรฐาน 
การจัดการ
ศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทอ้งถิ่น 

มาตรฐานที่ 3  
ด้านการบริการ

วิชาการ 
บริการ
วิชาการ 

เป้าหมาย 1.1 สืบสานโครงการ
ตามพระราชด าริและน าศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

เป้าหมาย 1.3 
มหาวิทยาลัยมี

ฐานข้อมูลของพ้ืนที่
บริการ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ ประเมิน
และวางแผนงาน

พัฒนาพ้ืนที่ 

ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

 
เป้าหมาย 1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

มาตรฐานที่ 4  
ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น

ไทย 

สอน 

 กลยุทธที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา  

เป้าหมาย 2.1 บัณฑิตครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ์ 
สมรรถนะเป็นเลิศ และสมบูรณ์
ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  
1. มีทัศนคติทีด่ีและถูกต้อง 2.มี
พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3.มี
งานท ามีอาชีพ 4.เป็นพลเมืองดี มี
ระเบียบวินัย และถ่ายถอด/บ่ม

เพาะให้ศิษย์แต่ละช่วงวัย เพ่ือเป็น
ที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เป้าหมาย 2.2 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริม

สมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

เป้าหมาย 2.3 พัฒนา
สมรรถนะครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบให้มีความ
เป็นมืออาชีพ 

มาตรฐานที่ 1  
ด้านผลลัพธ์

ผู้เรียน 

วิจัย 

 กลยุทธที่ 3 การยกระดับคณุภาพการศกึษา การวจิัยและนวตักรรม  

เป้าหมาย 3.1 ยกระดับคุณภาพ
และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

ตามพันธกิจ 

เป้าหมาย 3.2 อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ 
มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับ

ในระดับชาติและนานาชาต ิ

เป้าหมาย 3.3 มคีวาม
เป็นเลิศในการสร้าง
ความมั่นคงให้กับ

ประเทศด้วยการบูรณา
การองค์ความรู้สู่การ
พัฒนางานวิจัยและ

นวัตกรรม 

เป้าหมาย 3.4  
ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตให้เป็นที่
ต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 

มาตรฐานที่ 2  
ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม 

บริหาร
จัดการ
องคก์ร 

 กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 

 เป้าหมาย 4.1 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด
และค านึงถงึผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart and Green 

University) 

เป้าหมาย 4.2 เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรฐานที่ 5  
ด้านการบริหาร

จัดการ 
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ส่วนท่ี 4 
แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และแนวทาง
การพัฒนาของแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการ ศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไว้ดังนี้ 
 
4.1  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยท่ีผลิตและพัฒนา
ก าลังคนที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศ  
  
4.2  มาตรฐานการจัดการศึกษา กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของ
แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 1.1 ยกระดบัคุณภาพการพฒันาหลักสูตรให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ 
เป้าหมายท่ี 1.1 มหีลกัสูตรที่ตรงกบัความต้องการการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
ป.1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ป.1.6  การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
ป.1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ป.1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม (ของทุกหลักสูตร) 
OKRs 302  ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA 

1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 
2. ส่งเสริมให้หลักสูตรสร้างความร่วมมือด้านการ
เรียนการสอนกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ 
3. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เป็น
ผู้น าด้านวิชาการในวิชาชีพ 
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตร
ระยะสั้นหรือเรียนออนไลน์ 
5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรยีน
การสอน 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
กลยุทธ์ท่ี 1.2  ผลิตและพฒันาก าลังคนให้ตรงกบัความต้องการของประเทศ 
เป้าหมายท่ี 1.2  คุณภาพของผูเ้รียนตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1.2.1  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
1.2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขา 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิตผลงาน
วิชาการที่ ได้ รั บการยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
2. ผลิ ตบัณฑิ ต เพื่ อตอบโจทย์ศตวร รษที่  2 1 
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ ใ ช้และ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
4. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอั งก ฤษส ามา ร ถส อบผ่ านม าตร ฐ านที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้าน IT 
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม 
6. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ (ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ 
และบุคลิกนิสัย) 
7. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึก
ดี มีจิตอาสา) 
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มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
กลยุทธท่ี 1.3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป้าหมายท่ี 1.3  คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

ตัวชี้วัด  แนวทางการพัฒนา 
OKRs 201  ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ท่ีเข้าสู่
วิชาชีพครู 
OKRs 202  จ านวนบัณฑิตครุศาสตร์ท่ีประกอบ
วิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
OKRs 203 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับ
การพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) 

1. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพ 
2. ผลิตครูเพื่อตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
ตรงตามความต้องการของผู้ ใ ช้บัณฑิตและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่ 
4. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามวิชาชีพ 
5. ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคม 
6. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตครูสู่
อาชีพครู 
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มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ท่ี 2.1  พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพฒันาทอ้งถ่ินที่มีความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน 
เป้าหมายท่ี 2.1  ยกระดบังานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพฒันาท้องถ่ินให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
ป.2.1  ระบบและกลไกงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 
ป.2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ป.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 
ป.2.4  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  
เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
2. สร้างเครือข่ายให้มีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอก
เชิงรุก 
3. สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัยให้มีขีด
ความสามารถเพิ่มข้ึน 
 

เป้าหมายท่ี 2.2  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดร้ับการยอมรับทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้
ประโยชน ์
ป.2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ป.2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 
ป.2.4  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้ างสรร ค์ไปตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทั้งภายใน
และนอกประเทศและมีการบูรณาการข้ามศาสตร์โดย
เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม 
3.  ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
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มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ท่ี 3.1  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบรกิารวิชาการให้กับทอ้งถ่ินเพื่อรองรบัการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายท่ี 3.1  ชุมชนในเขตพื้นทีบ่ริการวิชาการได้รบัการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา อย่างเป็นรปูธรรมและยัง่ยืน 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
3.1.1  ร้อยละของชุมชนที่มีดัชนีวัดความสุขมวลรวม
ของชุมชนเพิ่มข้ึน 
3.1.2  อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ในครัวเรือนใน
เขตพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3.1.3  มีข้อมูลพื้นที่บริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม 
ป.3.1  ระบบและกลไกการพฒันาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
ป.3.2  ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
OKRs101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถิ่น 
OKRs301  อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัเชิงพ้ืนท่ี 

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรต้นแบบแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ ว่า
ราชการจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ตามพระ
บรมราชโชบายในการพัฒนาท้องถ่ิน 
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถ่ิน
ในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 
4. สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่บริการวิชาการ 
เช่น ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการ
ของชุมชน เป็นต้น 
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มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
กลยุทธ์ท่ี 4.1  พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปญัญาทอ้งถ่ินเป็นฐาน 
เป้าหมายท่ี 4.1  อนุรักษ์สืบสาน ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้าหมายท่ี 4.2  ชุมชนและท้องถ่ินได้รับการพฒันาศักยภาพตามศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริ 
เป้าหมายท่ี 4.3  ชุมชนหรอืบุคลากรที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้รับการยก
ย่องสง่เสรมิให้เป็นที่ยอมรบัแกส่าธารณชน 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
ป.4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 
ป.4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
OKRs สอศ.1  จ านวนชุมชนและท้องถิ่นได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ 
OKRs สอศ.2  จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการส่งเสริมให้เป็นท่ียอมรับแก่สาธารณชน 
OKRs สอศ.3  จ านวนบุคคลผู้มีความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ
การส่งเสรมิให้เป็นท่ียอมรับแก่สาธารณชน 

1. ส่งเสริมให้คณะบูรณาการกิ จกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินระหว่างคณะ 
หน่วยงานภายในและชุมชนกับการเรียนการสอน 
2. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้วัฒนธรรมอยุธยาให้เป็นที่ยอมรับ 

กลยุทธ์ท่ี 4.2  ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา    
เป้าหมายท่ี 4.4  มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ  
เป้าหมายท่ี 4.5  ประชาชน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายช่องทาง  
เป้าหมายท่ี 4.6  มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ 
OKRs สอศ.4  มีศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาเพ่ือ
ให้บริการข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
OKRs สอศ.5  มีกิจกรรม อบรม บรรยาย และ
สัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
OKRs สอศ.6  มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล 
OKRs สอศ.7  มีวารสารวิชาการท่ีผ่านหลักเกณฑ์
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

1. ศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อเป็น
ศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
2. จัดกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการให้กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 
3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้มีฐานข้อมูล 
สารสนเทศ ที่มีความทันสมัยตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
4. พัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ ตาม
หลักเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 
 
 

  



แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

35 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
กลยุทธ์ท่ี 4.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เป้าหมายท่ี 4.7  มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
เป้าหมายท่ี 4.8  มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อการบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายท่ี 4.9  มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.3.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                    
ระดับสถาบัน 
4.3.2  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับริการและ               
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
4.3.3  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้า
สู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน  
4.3.4  จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

1. มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี
ความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้ าหมายของ
หน่วยงาน 
2. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
3. เสริมสร้างการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุก
ระดับในหน่วยงาน 
4. พัฒนาเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการในระดับ
จังหวัด/ภาค 
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มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ท่ี 5.1  การบรหิารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เป้าหมายท่ี 5.1  ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) 

1. ปรับปรงุและพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียวตามเกณฑ์
มาตรฐาน ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

เป้าหมายท่ี 5.2 ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
5.2.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
5.2.2  การเข้าถึงการศึกษาและการบรกิารด้าน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ
องค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital government maturity domain and 
area : MDA) 
 

1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัและ 
บูรณาการเครอืข่ายการสื่อสารให้ตอบสนองการ
ท างานของพันธกจิหลักอย่างคุ้มค่าและยัง่ยืน 
2. บูรณาการข้อมูล การบริการ และยกระดับการ
บรหิารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจทิัลด้าน
การศึกษาผ่านการเช่ือมโยงข้อมลูและบริการ  
ณ จุดเดียว 
4.  พัฒนาระบบฐานข้อมลูจัดเก็บทะเบียนประวัติ
ผู้เรียนและบุคลากร 

เป้าหมายท่ี 5.3 การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
5.3.1   ระดับดัชนีความสุขในการท างานของ
บุคลากรเพิม่ขึ้น 
5.3.2   สัดส่วนรายได้นอกเหนือจากงบประมาณ
แผ่นดินเพิ่มข้ึน 
ป.5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 
ป.5.2  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของ
สถาบัน 
ป.5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
ป.5.4  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลกัสูตรและ
คณะ 
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

1. พัฒนาและยกระดบัการด าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรตินักศกึษา
และบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ปรับปรงุกฎระเบียบข้อบงัคับให้มีความทันสมัย
เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทางสายงาน 
5. เสริมสร้างแรงจูงใจและรักองค์กร 
6. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
ระบบการประกันคุณภาพระดับสากล คือ EdPEx 
(Education Criteria for Performance 
Excellence) 
7.  พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ 
8. ส่งเสริมหน่วยงานระดบัคณะ ส านัก/สถาบัน ให้มี
การจัดหารายได้เพิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์ท่ี 1.1 ยกระดับคุณภาพการ
พัฒนาหลกัสูตรให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ 
กลยุทธ์ท่ี 1.2 ผลิตและพัฒนาก าลังคน
ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ 
กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้และ

บริการวิชาการให้กับท้องถิ่น
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอด

ช่วงชีวิต   

กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินเป็นฐาน 
กลยุทธ์ท่ี 4.2 ศึกษา รวบรวม 
สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลาง
ในการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมอยุธยา  
กลยุทธ์ท่ี 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการหน่วยงานตาม
พันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5.1 กการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล 

ภายในปี 2565  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็น
มหาวิทยาลัยที่ผลิตและพัฒนา

ก าลังคนที่ตอบโจทย์ในการ
พัฒนาประเทศ 

มฐ 1 

มฐ 5 

มฐ 4 มฐ 3 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
งานวิจัยและนวตักรรมสู่ 

การพัฒนาท้องถิ่นที่มคีวาม
มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 

มฐ 2 

1.1 มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศ 
1.2 คุณภาพของผู้เรียนตรงกับความต้องการของผู้ใช ้
1.3 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

เป้าหมาย 

2.1 ยกระดับงานวิจัยและนวตักรรมเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคง มั่นคัง่ และ
ยั่งยืน 
2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

เป้าหมาย 

5.1 ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว 
5.2 ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart 
University 
5.3 การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล 

เป้าหมาย 

3.1 ชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการวิชาการ
ได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา อย่างเป็น
รูปธรรมและยั่งยืน 
 

เป้าหมาย 

4.1 อนุรักษ์สืบสาน ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมอยุธยา 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.2 ชุมชนและท้องถ่ินได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม
ศาสตรพ์ระราชาและแนวพระราชด าร ิ
4.3 ชุมชนหรือบุคลากรที่มีความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม
อยุธยาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้รับการยกย่องสง่เสริม
ให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน 
4.4 มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่มีคุณภาพตามหลัก
วิชาการ  
4.5 ประชาชน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
หลายช่องทาง  
4.6 มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ 
4.7 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
4.8 มีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลทีท่ันสมัย เพื่อ
การบริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.9 มีเครือข่ายการท างานทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

เป้าหมาย 
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4.3  มาตรฐานการจดัการศกึษา กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ค่าเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนา แผนปฏบิตัิการด้านพฒันาการจัดการศกึษา 
พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน      
กลยุทธ์ท่ี 1.1 ยกระดบัคุณภาพการพฒันาหลักสูตรให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ 
เป้าหมายท่ี 1.1 มหีลกัสูตรที่ตรงกบัความต้องการการพัฒนาก าลังคนของประเทศ 
ป.1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
5 

คะแนน 
1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้เป็นผู้น าด้านวิชาการในวิชาชีพ 
2. ส่งเสริมใหห้ลักสูตรสร้างความร่วมมือด้าน
การเรียนการสอนกับสถาบันทัง้ในและ
ต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาหลกัสูตรให้นกัศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษากบัสถาน
ประกอบการทัง้ในและต่างประเทศให้มี
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
4. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
หลักสูตรระยะสั้นหรือเรียนออนไลน ์
5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

-รองอธิการบดีฝ่าย
บรหิารงานวิชาการ 
- รองอธิการบดฝี่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
ท้องถ่ิน 
-รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
-ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ป.1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ป.1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ป.1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม (ของทุกหลักสูตร) 

3.00 3.00 3.51 

OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน IQA 
 
 

3.51 3.75 4.00 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ท่ี 1.2 ผลิตและพฒันาก าลังคนให้ตรงกบัความต้องการของประเทศ 
เป้าหมายท่ี 1.2 คุณภาพของผูเ้รียนตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ 
1.2.1  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าหรือประกอบ 100 100 100 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผลิต

ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
2. ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้และ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
3. พั ฒ น า ง า น วิ จั ย แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
4. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสามารถสอบ
ผ่านมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถด้าน IT ที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ความเหมาะสม 
6. ส่งเสริมและพัฒนาใหน้ักศึกษามีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ด้านความรู้ ความคิด 
ทักษะ และบุคลิกนิสัย) 
7. ส่ง เสริมการพัฒนานัก ศึกษาให้ เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (มีวินัย ใฝ่รู้ 
อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา) 

-รองอธิการบดีฝ่าย
บรหิารงานวิชาการ 
- รองอธิการบดฝี่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
ท้องถ่ิน 
-รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 
-ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
-ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท าตรงสาขา 100 100 100 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าหมายท่ี 1.3 คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เ ข้าสู่
วิชาชีพครู 

85 90 95 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม
วิชาชีพ 
2. ผลิ ตครู เ พื่ อตอบโจทย์ศตวรรษที่  21 
สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

- รองอธิการบดฝี่าย
บรหิารงานวิชาการ 
- คณะครุศาสตร ์OKRs 202 จ านวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบ

วิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
50 100 100 

OKRs 203 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) 

50 100 100 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ 
4. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตาม
วิชาชีพ 
5. ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคม 
6. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต
ครูสู่อาชีพครู 

- รองอธิการบดฝี่าย
บรหิารงานวิชาการ 
- คณะครุศาสตร ์    
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 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

มาตรฐานท่ี 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ท่ี 2.1 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพฒันาท้องถ่ินที่มีความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน 
เป้าหมายท่ี 2.1 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่พัฒนาท้องถ่ินใหม้ีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ป.2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 1. ส่ ง เ ส ริ ม แล ะพัฒ นาผ ล ง าน วิ จั ย แล ะ
น วัตกร ร ม  ที่ ส ร้ า ง อง ค์ คว ามรู้ ใ หม่ ห รื อ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  เพื่อสร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา 
3. สร้างเครือข่ายให้มีการแสวงหาแหล่งทุน
ภายนอกเชิงรุก 
4. สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิจัย
ให้มีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 
 

- รองอธิการบดฝี่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
ท้องถ่ิน 
- ทุกคณะ 

ป.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย 

 
60,000 
บาท 

 
60,000 
บาท 

 
60,000 
บาท 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

25,000 
บาท 

ป.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัย 

 
 

  

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ป.2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

OKRs 101 ร้อยละความส าเรจ็ค่าเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

100 100 100 
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 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เป้าหมายท่ี 2.2 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รบัการยอมรบัทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
ป.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย
หรื อง านสร้ า งสรร ค์ ไปตีพิมพ์ ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทั้ง
ภายในและนอกประเทศและมีการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์โดยเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม 
3.  ผลั กดันผลงาน วิจั ยไปสู่ การน าไป ใ ช้
ประโยชน์ 

- รองอธิการบดฝี่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
ท้องถ่ิน 
- ทุกคณะ 
 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ป.2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 
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เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพฒันา ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 

มาตรฐานท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ      
กลยุทธ์ท่ี 3.1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบรกิารวิชาการให้กับท้องถ่ินเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมายท่ี 3.1 ชุมชนในเขตพื้นทีบ่ริการวิชาการได้รบัการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 
3.1.1 ร้อยละของชุมชนที่มีดัชนีวัดความสุขมวลรวม
ของชุมชนเพิ่มข้ึน 

80 90 100 1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรต้นแบบแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ว่า
ราชการจงัหวัดในการวางแผนพฒันาเชิงพื้นที่ตาม
พระบรมราชโชบายในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 
3. สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ท้องถ่ินในการด าเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุ
เป้าหมาย 
4. สร้างและพฒันาฐานข้อมลูพื้นทีบ่รกิาร
วิชาการ เช่น ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน เป็นต้น 

- รองอธิการบดฝี่ายวิจัย 
นวัตกรรม และพัฒนา
ท้องถ่ิน 
- ทุกคณะ 
- สถาบันวิจัยและพฒันา 
 

3.1.2 อัตราการเพิ่มข้ึนของรายได้ในครัวเรือนในเขต
พื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

3.1.3 มีข้อมูลพื้นที่บริการวิชาการที่เป็นรูปธรรม 80 90 100 
ป.3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

ป.3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 

OKRs101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

100 100 100 

OKRs301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุม่มหาวิทยาลัย
เชิงพื้นที ่

Top 20 Top 15 Top 10 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

มาตรฐานท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
กลยุทธ์ท่ี 4.1 พัฒนาทอ้งถ่ินโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปญัญาทอ้งถ่ินเป็นฐาน 
เป้าหมายท่ี 4.1 อนรุักษ์สบืสาน ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
เป้าหมายท่ี 4.2 ชุมชนและทอ้งถ่ินได้รบัการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริ 
เป้าหมายท่ี 4.3 ชุมชนหรือบุคลากรที่มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้รับการยกย่องส่งเสรมิให้เป็นที่ยอมรบัแก่สาธารณชน 
ป.4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 1. ส ารวจข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมและความ
ต้องการของชุมชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. จัดกิจกรรม/โครงการ โดยการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมของท้องถ่ินเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของชุมชน 
3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรในชุมชนมีการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

- รองอธิการบดฝี่าย
บรหิารทรัพยากร 
- สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

ป.4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 6 เรื่อง 6 เรื่อง 6 เรื่อง 

OKRs สอศ.1 จ านวนชุมชนและท้องถ่ินได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะอาชีพ 

2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่ 2 พื้นที ่

OKRs สอศ.2 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมปิัญญาท้องถ่ิน ได้รบั
การสง่เสรมิใหเ้ป็นที่ยอมรบัแกส่าธารณชน 

อย่างน้อย 1 
แหลง่ 

อย่างน้อย 1 
แหลง่ 

อย่างน้อย 1 
แหลง่ 

OKRs สอศ.3 จ านวนบุคคลผู้มีความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมปิัญญาท้องถ่ินได้รบั
การสง่เสรมิใหเ้ป็นที่ยอมรบัแกส่าธารณชน 
 

อย่างน้อย 5 
คน 

อย่างน้อย 5 
คน 

อย่างน้อย 5 
คน 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ 4.2 ศึกษา รวบรวม สือ่สารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
เป้าหมายท่ี 4.4 มีฐานข้อมูล สารสนเทศ ที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ  
เป้าหมายท่ี 4.5 ประชาชน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมลูได้หลายช่องทาง  
เป้าหมายท่ี 4.6 มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับชาติ 
OKRs สอศ.4 มีศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาเพื่อ
ให้บรกิารข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา 

1 ศูนย ์ 1 ศูนย ์ 1 ศูนย ์ 1. ศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพื่อ
เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา 
2. จัดกิจกรรม อบรม บรรยาย และสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการใหก้ับนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป 
3. พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาใหม้ีฐานข้อมลู 
สารสนเทศ ทีม่ีความทันสมัยตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ับบรกิาร 
4. พัฒนาและรักษาคุณภาพของวารสารวิชาการ 
ตามหลกัเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
ไทย (TCI) 

- รองอธิการบดฝี่าย
บรหิารทรัพยากร 
- สถาบันอยุธยาศึกษา OKRs สอศ.5 มีกจิกรรม อบรม บรรยาย และ

สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
ปีละไม่น้อย
กว่า 4 
กิจกรรม 

ปีละไม่น้อย
กว่า 4 
กิจกรรม 

ปีละไม่น้อย
กว่า 4 
กิจกรรม 

OKRs สอศ.6 มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมลู ไม่น้อยกว่า 
3 ช่องทาง 

ไม่น้อยกว่า 
3 ช่องทาง 

ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

OKRs สอศ.7 มีวารสารวิชาการทีผ่่านหลักเกณฑ์
ของศูนย์ดัชนีการอ้างองิวารสารไทย (TCI)  

จ านวน 1 
วารสาร 

จ านวน 1 
วารสาร 

จ านวน 1  
วารสาร 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ 4.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เป้าหมายท่ี 4.7 มรีะบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นเลิศ  
เป้าหมายท่ี 4.8 มรีะบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลที่ทันสมยั เพื่อการบรหิารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายท่ี 4.9 มเีครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4.3.1  ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                    
ระดับสถาบัน 

อยู่ในระดับ
ดี 

อยู่ในระดับ
ดี 

อยู่ในระดับ
ดี 

1. มีการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มี
ความสอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายของ
หน่วยงาน 
2. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
3. เสริมสร้างการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากร
ทุกระดับในหน่วยงาน 
4. พัฒนาเครือข่ายการท างานกับส่วนราชการใน
ระดับจังหวัด/ภาค 

- รองอธิการบดฝี่าย
บรหิารทรัพยากร 
- สถาบันอยุธยาศึกษา 4.3.2  ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ับริการและ               

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๕ 

4.3.3  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
เข้าสู่ต าแหนง่ที่สงูข้ึน  

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ 

4.3.4  จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทาง
วิชาการระดับมหาวิทยาลัย 

 ไม่น้อย
กว่า 1  
MOU 

 ไม่น้อย
กว่า 1  
MOU 

 ไม่น้อยกว่า 
1  MOU 
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เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพฒันา ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 

มาตรฐานท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการ      
กลยุทธ์ท่ี 5.1 การบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
เป้าหมายท่ี 5.1 ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
สีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) 

4,900 5,200 5,500 1. ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวตาม
เกณฑ์มาตรฐาน Green University Ranking 
2. ส่งเสริมให้บคุลากรและนักศึกษาได้มีส่วนรว่ม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

-รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
-ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบด ี
-ทุกหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ท่ี 5.2 ยกระดับมหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Smart University 
5.2.1  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

90 95 100 1 .  พั ฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล แ ล ะ 
บูรณาการเครือข่ายการสื่อสารให้ตอบสนอง 
การท างานของพันธกิจหลักอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
2. บูรณาการข้อมูล การบริการ และยกระดับ
การบริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีดิจทิัล 
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชิงดิจิทัลด้าน
การศึกษาผ่านการเช่ือมโยงข้อมูลและบริการ ณ 
จุดเดียว 
4.  พัฒนาระบบฐานข้อมลูจัดเก็บทะเบียน
ประวัติผูเ้รียนและบุคลากร 

-รองอธิการบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
-ผู้อ านวยการส านกังาน
อธิการบด ี
-ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

5.2.2  การเข้าถึงการศึกษาและการบรกิารด้าน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 

90 95 100 

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะของ
องค์กรในการพฒันาไปสูร่ัฐบาลดจิิทัล 
(Digital government maturity domain and 
area : MDA) 
 
 
 
 
 

E 
Govern
ment 

Connec
ted 

Govern
ment 

Smart 
Govern
ment 
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เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพฒันา ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 

เป้าหมายท่ี 5.3 การบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
5.3.1 ระดับดัชนีความสุขในการท างานของบุคลากร
เพิ่มข้ึน 

80 90 100 1. พัฒนาและยกระดบัการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาและบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3. ปรับปรงุกฎระเบียบข้อบงัคับให้มีความ
ทันสมัยเหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนใหม้ีความก้าวหน้าทางสายงาน 
5. เสริมสร้างแรงจูงใจและรักองค์กร 
6. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพระดับสากล คือ 
EdPEx (Education Criteria for 
Performance Excellence) 
7.  พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได้ 
8. ส่งเสริมหน่วยงานระดบัคณะ ส านัก/สถาบัน 
ให้มีการจัดหารายได้เพิม่ขึ้น 

-รองอธิการบด ี
-ทุกหน่วยงาน 

ป.5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการกบัการ
ท างาน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ป.5.2 การบรหิารของสถาบันเพื่อการก ากบัติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบันและเอกลกัษณ์ของ
สถาบัน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ป.5.3 ผลการบรหิารงานของคณะ 4.00 4.00 4.00 
ป.5.4 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

3.51 3.51 3.51 

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

90 93 95 1. พัฒนาและยกระดบัการด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ  

- รองอธิการบด ี
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 
- ทุกหน่วยงาน 
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เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 

แนวทางการพฒันา ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 

    2. ส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกียรติ
นักศึกษาและบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
3. กฎระเบียบข้อบังคับให้มีความทันสมัย
เหมาะสมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนใหม้ีความก้าวหน้าทาง 
สายงาน 
5. ส่งเสริมสนับสนุบุคลากรให้มีการพฒันา
ศักยภาพตลอดเวลา 
6. เสริมสร้างแรงจูงใจและรักองค์กร 

 

5.3.2 สัดส่วนรายได้นอกเหนือจากงบประมาณ
แผ่นดินเพิ่มข้ึน 

60:40 70:40 80:40 7. พัฒนาระบบและกลไกการจัดหารายได ้
8. ส่งเสริมหน่วยงานระดบัคณะ ส านัก/สถาบัน 
ให้มีการจัดหารายได้เพิม่ขึ้น 

- ทุกหน่วยงาน 
- ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการพเิศษ 
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ส่วนท่ี 5 
การติดตามประเมินผล และการทบทวนแผน 

 
5.1 การขับเคลือ่นแผนปฏิบตักิารด้านพัฒนาการจดัการศกึษาสูก่ารปฏิบตั ิ
 

 ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนด
ข้ันตอนไว้ ดังนี้ 

1) เมื่อแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนาระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในแล้วเผยแพร่ไปยัง
หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน เพื่อเป็นแนวทางการจัดการศึกษา 

2) มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3) หน่วยงานระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การด้านพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4) ทุกหน่วยงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละปีงบประมาณ 
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คณะ / ส านัก / 
สถาบัน 
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5.2  การตดิตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในทุก
หน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยจึงวางระบบที่จะวัดผลความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายระดับต่างๆ โดย
จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค  และผลกระทบที่
เกิดข้ึน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan (การวางแผน) 1. จัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

- มหาวิทยาลัย 
- คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

แผนปฏิบัติการด้าน
พัฒนาการจัดการศึกษา
มีความสอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

Do (การปฏิบัติตามแผน) 1. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. จัดท าโครงการ/กจิกรรรม 

- คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

ความสอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี  
ในระบบต่างๆ อาท ิ
- ระบบการประกัน
คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
- ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 
- จุดเน้นมหาวิทยาลัย 

Check (ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน) 

1. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
2. การนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
3. การประเมินการประกันคุณภาพ

- มหาวิทยาลัย 
- คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

1. วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานเทียบกบัแผน 
2. สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
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แนวคิดวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

การศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา ที่ก าหนด 
Action (การปรบัปรุง
พัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนวทางการ
ปรับปรงุการด าเนินงานในปีต่อไป 
2. ก าหนดแนวทางการพัฒนา
คุณภาพตามผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และการประเมินผลในระบบต่าง ๆ 

- มหาวิทยาลัย 
- คณะ/ส านัก/
สถาบัน 

1. ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 
2. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและผล
การประเมินในระบบ
ต่าง ๆ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 

แผนการรับนักศึกษา (ภาคปกติ) 4 คณะ  
มหาวิทยาลัยมีแผนการรบันักศึกษา (ภาคปกติ) 4 คณะ ในระยะ 4 ปี ดังนี้ 

 
คณะครศุาสตร ์

 

ระดับ รหัส สาขาวิชา แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 

5 ป ี 1501 คณิตศาสตร์  30 30 30 30 
  1502 วิทยาศาสตร ์ 30 30 30 30 
  1503 สังคมศึกษา 30 30 30 30 
  1504 การศึกษาปฐมวัย 30 30 30 30 
  1505 คอมพิวเตอร์ศึกษา 30 30 30 30 
  1508 พลศึกษา 30 30 30 30 
  1510 การสอนภาษาไทย 30 30 30 30 
  1511 การสอนภาษาอังกฤษ 30 30 30 30 
  1512 การประถมศึกษา 30 30 30 30 
  1513 การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 30 30 30 30 

รวม 300 300 300 300 
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คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
 

ระดับ รหัส สาขาวิชา 
แผนการรับนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 
2563 2564 2565 2566 

4 ป ี 2203 ภาษาอังกฤษ 60 60 60 60 

 
2206 รัฐประศาสนศาสตร ์ 80 80 80 80 

 
2209 ภาษาไทย 30 30 30 30 

 
2215 ภาษาญี่ปุ่น 35 30 30 30 

 
2224 การปกครองท้องถ่ิน 80 80 80 80 

 
2227 นิเทศศาสตร ์ 40 40 40 40 

 
2228 นิติศาสตร ์ 50 50 50 50 

 
2230 ประวัติศาสตร ์ 30 30 30 30 

 
2234 ศิลปะการแสดง 30 30 30 30 

 
2235 ดนตรีสากล 30 30 30 30 

 
2240 การพัฒนาชุมชนและสงัคม 40 40 40 40 

 
2242 ประยุกต์ศิลป ์ 30 30 30 30 

 2243 สหวิทยาการอสิลามเพื่อการพฒันา 30 30 30 30 

 2244 ดนตรีศึกษา 30 30 30 30 

 2245 การสอนภาษาจีน 30 30 30 30 

รวม 625 620 620 620   
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คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
 

ระดับ รหัส สาขาวิชา 
แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 

4 ป ี 3201 เกษตรศาสตร ์ 20 20 20 20 

 
3202 เคม ี 20 20 20 20 

 
3206 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 40 30 30 30 

 
3208 คณิตศาสตร์ 30 30 30 30 

 
3211 เทคโนโลยีสารสนเทศ (สารสนเทศ) 30 30 30 30 

 
3214 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยกีารอาหาร 20 20 20 20 

 
3219 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 30 30 30 

 
3224 วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) 40 40 40 40 

 
3225 จุลชีววิทยา 20 20 20 20 

 
3226 คหกรรมศาสตร ์ 30 30 30 30 

 
3227 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 30 30 30 30 

 
3228 เทคโนโลยีการผลิตพืช 30 30 30 30 

 
3230 วิศวกรรมการจัดการ 30 30 30 30 

 
3231 สาธารณสุขศาสตร ์ 40 40 40 40 

 
3313 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(จัดการฯ) (ต่อเนื่อง) 30 30 30 30 

 
3322 วิศวกรรมไฟฟ้า (2-4 ปี) 40 40 40 40 

 
3327 วิศวกรรมการจัดการ 30 30 30 30 

รวม  510 530 530 530   

 
  



แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

57 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ระดับ รหัส สาขาวิชา 
แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 

4 ป ี 4214 การบญัชี 30 30 30 30 

 
4230 การจัดการ 40 40 40 40 

 
4232 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 30 30 30 30 

 
4233 การตลาด 30 30 30 30 

 
4234 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 30 30 30 

 
4244 การจัดการโลจสิติกส ์ 60 60 60 60 

 
4246 การท่องเที่ยว 30 30 30 30 

 
4252 ธุรกิจระหว่างประเทศ 30 30 30 30 

 
4253 การเป็นผูป้ระกอบการ 30 30 30 30 

 
4257 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 30 30 30 30 

 
4258 การจัดการธุรกจิโรงแรม 30 30 30 30 

 
4259 การจัดการธุรกจิการค้าสมัยใหม่ 60 60 60 60 

รวม 430 430 430 430   

รวมนักศึกษาทุกรหัสวิชา 1,865 1,880 1,880 1,880   

 
ที่มา : ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน จากระบบ EU ณ วันที่ 29 สงิหาคม 2562 

 

 









 

 


