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บทสรุปผู้บริหาร 
 
ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) ก าหนดให้ส่วนราชการ

และหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  

แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี ( พ.ศ. 2563 – 2565) และจากการทบทวนทิศทางการวิจัย และผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน บุคลากร จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
เพ่ือให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่ได้ร่วมกันก าหนดไว้จึงต้องอาศัยการรวมพลัง ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานบริหารจัดการ 
และน าแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป  

คณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ใคร่ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายในและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ จัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2548 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ที่มีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548  และต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง 
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา มีส่วนราชการภายในเป็น ส านักงานผู้อ านวยการ มีขอบข่ายพันธกิจตามประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 18  ตุลาคม พ.ศ.2553 เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
 1. สนับสนุน ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและส านึกในความเป็นไทย 
 2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 3. ให้บริการทางวิชาการ 
 4. ร่วมมือและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 
 6. สนับสนุนและพัฒนาการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 9. สืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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ผู้บริหำรหน่วยงำนจำก อดีตถึงปัจจุบัน  
 รายชื่อของผู้บริหารหน่วยงานตั้งแต่อดีตที่เป็นส านักวิจัยและบริการวิชาการจนถึง ปี พ.ศ. 2547 และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาในปี 
พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
ตารางที่ 1.1 รายชื่อผู้บริหารหน่วยงาน 
 

ที ่ ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร พ.ศ. – พ.ศ. 
1 
2 
3 
4 

ผศ.ยุทธนา  พูนทอง 
นายมงคล  ชาวเรือ 
นายศานติ  เล็กมณี 
ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง 

2538 - 2539 
2539 – 2543 
2543 - 2546 
2546 - 2547 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
5 
6 
7 
8 

ผศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง 
ผศ.จินตนา  เวชม ี
รศ.ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์ 
ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง 

2548 - 2552 
2552 – 2556 
2556  - 2560 

2560 – ปัจจุบัน 
 

1.2  ปรัชญำ  

 สร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล 

1.3  ปณิธำน 

มุ่งม่ัน พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ 

1.4  อัตลักษณ์ 

บริหารงานวิจัยควบคู่งานบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคม 



3 
 

1.5  เอกลักษณ์ 

หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการอย่างโปร่งใสด้วยใจบริการ 

1.6 เป้ำหมำย 
16.1   เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นด าเนินงาน ด้านงานวิจัย บริการวิชาการ และงานตามยุทธศาสตร์ 
16.2   เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับแผนงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

     

1.7 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน 
 1.7.1  ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจัย ร้อยละ 85 ของจ านวนโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริม             

ด้านงานวิจัย 
 1.7.2  ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการวิชาการ และงานตามยุทธศาสตร์  ร้อยละ 90 ของจ านวน
โครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมงานบริการวิชาการ  และงานตามยุทธศาสตร์ 

 1.7.3  มีร้อยละของโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่ก าหนด ร้อยละ 90 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ (SWOT Analysis) 

 
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)  ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงจุดแข็ง (S : Strengths)  จุดอ่อน           
(W : Weakness) โอกาส (O : Opportunities) และอุปสรรค (T : Treats) เพ่ือน าไปพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญท่ีเชื่อมโยงกับการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

ปัจ
จัย

ภำ
ยใ

น 

จุดแข็ง   (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) 
จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวิจัยโดยการจัด
อบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
2. มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ด้านงานวิจัย
และการบริการวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
4. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบริการ  
5. มีวารสารวิชาการท่ีได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการ
อ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
6. มีศักยภาพสูงด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
2. ขาดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (MIS) และ
ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
3. งานวิจัยแบบชุดโครงการมีจ านวนน้อย เนื่องจาก
นักวิจัยไม่เข้าร่วมการอบรม 
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2.2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ด้วยวิธี SWOT ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึงโอกาส (O:Opportunities) และอุปสรรค 
(T: Treats) ดังแสดงในตารางที่ 2.2 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) นี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า แผนกลยุทธ์เพ่ือใช้ในการ
พัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 
ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

ปัจ
จัย

ภำ
ยน

อก
 

โอกำส (O: Opportunities) อุปสรรค  (T: Treats) 
โอกำส (Opportunities : O) 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีจะให้การสนับสนุนการวิจัยของ
คณาจารย์หลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการความร่วมมือใน
ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและ
องค์กร 

อุปสรรค (Treats : T) 
1. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ านวนน้อย 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ยังมีจ านวนน้อย เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. ขาดระบบงานวิจัยด้านการส่งเสริมการต่อยอดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสู่สังคม 
 
 

 
ผลจากการน าข้อมูลด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมาวิเคราะห์ด้วยวิธี SWOT สามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ซึ่งจากผลสรุปการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมโดยวิธี SWOT ดังกล่าวท าให้สามารถน าจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคมาก าหนดเป็น วิสัยทัศน์ เพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดท า แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังภาพที่ 2.1  
2. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศำสตร์ตำม แผนพัฒนำกำรศึกษำ ระยะ 15 ปี พ.ศ. 2555-2569 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

S 
จุดแขง็ (Strengths : S) 
1. สถาบันวิจยัและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการวิจยัโดยการ
จัดอบรมให้ความรู้ พัฒนานักวิจยัอยา่งต่อเนื่อง 
2. มีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. มีเครือข่ายความร่วมมอืกับหน่วยงานภายนอก ดา้น
งานวิจัยและการบริการวิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
4. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ และมีจิตบรกิาร  
5. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
6. มีศักยภาพสูงด้านการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาต ิ
 
 
 

O 
โอกำส (Opportunities : O) 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมบีุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนการวิจยัของ
คณาจารย์หลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความตอ้งการความร่วมมอื
ในด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และองค์กร 

W 
จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลยัยังไม่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิง
พาณิชย ์
2. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (MIS) และระบบฐานข้อมูล
ด้านงานวิจยัและการบริการวิชาการ 
3. งานวิจัยแบบชุดโครงการมีจ านวน
น้อย เนื่องจากนักวิจยัไม่เข้าร่วมการ
อบรม 

 
 
 
 

 
 
 
T 

อุปสรรค (Treats : T) 
1. งบประมาณในการบริหารจัดการมี
จ านวนน้อย 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ยังมีจ านวนน้อย เนื่องจากขาด
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3. ขาดระบบงานวจิัยดา้นการส่งเสริม
การต่อยอดและถา่ยทอดองค์ความรู้ใน
งานวิจัยสู่สังคม 

 

วิสัยทัศน ์
 

กลยุทธ ์

เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ
งานวิจัยและงานบรกิารวิชาการเพื่อ
การพัฒนาทอ้งถิน่อย่างตอ่เนื่องและ
ย่ังยืน 

 
ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนางานวจิัยและ

นวัตกรรม 
 

 
ส่งเสริมและสนับสนนุการบรกิารวชิาการและ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาทอ้งถิน่ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดบั
ศักยภาพบุคลากร 

 

ภาพที่ 2.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่  3 
 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

 
3.1 วิสัยทัศน์   

 เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3.2 พันธกิจ  

 1. ส่งเสริมและสนับสนุน นักวิจัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ น าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ท้องถิ่น และสังคม 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 โดยบูรณาการกับการเรียน 
การสอนและการวิจัย 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยแบบ บูรณาการ ในรูปแบบชุดโครงการวิจัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 
5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอก 
6. สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 

3.3  นโยบำย 
 

1. สร้างและพัฒนานักวิจัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจท างานวิจัย ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น 
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ท างานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพ่ือบริหารจัดการด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
7. จัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย และการบริการวิชาการ 
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3.4 แผนภูมิควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ยุทธศำ สตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 

 
ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 

(แผนระดับ 1) 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
เป้ำหมำย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
               2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา  คนตลอดช่วง
ชีวิต 
ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
          3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศำสตร์  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
                              4.2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                          4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
                               ศตวรรษที่ 21 
                               4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา 
                                     ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
                              4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                               4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
เป้ำหมำย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 
               2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา  คน
ตลอดช่วงชีวิต 
ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
          3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศำสตร์  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
                              4.2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                          4 . 3 ป ฏิรู ปกระบวนการ เ รียนรู้ ที่ ตอบสนองต่ อการ 
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
                               4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
                              4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
เป้ำหมำย : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา           
                   การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม 
                   คุณภาพ 
ตัวชี้วัด 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
ประเด็นยุทธศำสตร์  4.1 การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                             4.1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
                           4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินใน 
                               การพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 
                               4.4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับ   
                                      ครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถใน 
                                      การจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ   
                                      ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
                              4.4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการ 
                                     พึ่งพาตนเองและการพึ่งพากันเอง 
                             4.4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
                                    เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
                            4.4.4 สร้างภูมิคุ้มกันท่งปญัญาให้กบัชุมชน   

   

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิ
(แผนระดับ 2) 

ประเด็นท่ี 11 : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้ำหมำย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอยา่งสมดลุ ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ทีม่ีความรู้ และทกัษะในศตวรรษที่    
              21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด :  ดัชนีการพฒันามนุษย ์

ประเด็นท่ี 11 : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้ำหมำย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอยา่งสมดลุ   ทั้งด้าน
ร่างกาย สตปิัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรูแ้ละทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 รักการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่งตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย ์

ประเด็นท่ี 17 : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
เป้ำหมำย : คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม เพิม่ขึ้น 
ตัวชี้วัด : สัดส่วนประเทศไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสังคม อย่างน้อย 9 
กรณี ได้แก่ (1) เจ็บป่วย        
             (2) คลอดบุตร(3) ตาย (4) ทุพพลภาพ (5) เงินช่วยเหลือ 
            ครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน (8) ผู้อยู่ใน  
             อุปการะ และ (9) การบาดเจบ็จากการท างาน  

   

แผนย่อย 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิ

 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
เป้ำหมำย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถใน
การแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ
World Economic Forum (WEF) เพิ่มข้ึนร้อยละ 20 

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 
21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการ
แก้ปัญหา ที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
เป้ำหมำย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัก
คิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพฒันาทุนมนุษย์ด้านทักษะ  
           (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทำงกำรพัฒนำ  2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมใหป้ระชากรกลุ่มต่างๆ 
 
เป้ำหมำย  : มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายที่ 
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษได้ครอบคลมุมากยิง่ข้ึน  
 
ตัวชี้วัด  : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายที่ 
ต้องการความช่วยเหลือ  
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แผนกำรปฏิรูปประเทศ - - - 

    

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 

(แผนระดับ 2) 
 
 
 

 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรบัโลกศตวรรษ
ที่ 21 
เป้ำหมำยท่ี 2 คนในสังคมไทยทกุช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
   ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสตปิัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิม่ขึ้น 
 
 
ประเด็น/แนวทำงพัฒนำ 
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมี
คุณค่ำ 
   3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ใหม้ีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละระดบั
การศึกษา 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรบั
โลกศตวรรษที่ 21 
เป้ำหมำยท่ี 2 คนในสังคมไทยทกุช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถ
เพิ่มข้ึน 
   ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสตปิัญญาและความฉลาดทางอารมณ์
เพิ่มข้ึน 
 
 
ประเด็น/แนวทำงพัฒนำ 
3.2 พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิต
อย่ำงมีคุณค่ำ 
   3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ใหม้ีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 
3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ามารถวัดและประเมินผล
คุณภาพผู้เรียนทัง้ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การเรียนรู้แตล่ะระดับการศึกษา 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
                 1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เป้ำหมำยท่ี 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากใหม้ีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ไดรับส่วนแบง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
     ตัวชี้วัด 3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มข้ึนในทุกภาค 
     ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน 
 
ประเด็น/แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.3 เสริมสรำ้งศักยภำพชุมชน กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสรำ้งควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำน
รำกตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน 
ท่ีดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน 
   3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ ระดับชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่
กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา
ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถ่ิน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

    

ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ.2560-25679) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

    

แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 -2565) 
(แผนระดับ 3) 

ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

    

แผนปฏิบัติรำชกำร ระยะ 3 ปี  
(พ.ศ. 2563 -2565) 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงข้ึน 
1.2 ยกระดบังานวิจัยหรือนวัตกรรมให้น าไปสูก่ารตีพมิพ์ เผยแพร่ ทั้งระดบัชาติ 

นานาชาติ หรือน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์   
 

ตัวช้ีวัด 
                     ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริม
ด้านงานวิจัย ร้อยละ 85 ของจ านวนโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจัย 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การพฒันาระบบบรหิารจัดการและยกระดบัศักยภาพบุคลากร 
เป้าหมาย 

3.1 มีระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศ 
3.2 มีเครือข่ายการท างานทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
                       มีร้อยละของโครงการทีส่ามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสที่
ก าหนด ร้อยละ 90 ของจ านวนโครงการทัง้หมด 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการบรกิารวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทอ้งถ่ิน 
เป้าหมาย 

2.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ยั่งยืน 
2.2 ท้องถ่ินได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
2.3 ท้องถ่ินได้รับการพัฒนาด้านสังคม 
2.4 ท้องถ่ินได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
                      ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนบัสนุนและส่งเสริมงานบรกิาร
วิชาการ และงานตามยุทธศาสตร์  ร้อยละ 90 ของจ านวนโครงการที่สนบัสนุนและส่งเสริมงานบรกิาร
วิชาการ  และงานตามยุทธศาสตร ์

    

แผนปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 

1.1  โครงการการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research 
Expo)     

3.1  โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา     
3.2  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา         

2.1  โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน ด้านการพฒันาสื่อการเรียนการสอน     
2.2  โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
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พ.ศ.2563 
สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

1.2  โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย     
1.3  โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     
1.4  โครงการจัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรงุเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
1.5  โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา     
1.6  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563     
1.7  โครงการพฒันานักวิจัย     
1.8  โครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2563     
1.9  โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัยและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ” 
 

 2.3  โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ยกระดบัและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จกัสาน จ านวน 2 
ผลิตภัณฑ์ 2 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจงัหวัดอ่างทอง )     
2.4  โครงการสง่เสรมิความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
2.5  โครงการสง่เสรมิอาชีพเกษตรกร 
2.6  โครงการพฒันาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ิน ยกระดบัและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จกัสาน  
2.7  โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

งบประมำณ 6,164,000 222,500 3,440,540 
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3.5 สรุปข้อมูลพื้นฐำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ตารางที่ 3.1 สรุปข้อมูลพื้นฐำน แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ล ำดับ ชื่อโครงกำร 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

งบแผ่นดิน 
งบรำยได้ เงินกอง 

ทุนวิจัย  
อววน. 

เงินอุดหนุน
ภำยนอก (วช.) 

 
รวมท้ังสิ้น 

บ.กศ. 
บ.กศ.

(เพ่ิมเติม) 

1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจยัและพัฒนา   200,000     200,000 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา   22,500     22,500 

3 
โครงการการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand 
Research Expo)     

  150,000   150,000 

4 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย       30,000   30,000 

5 โครงการบริหารจัดการหน่วยจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์      600,000   600,000 

6 
โครงการจดัท าวารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์    

  178,000   178,000 

7 
โครงการจดัประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา     

  25,000   25,000 

8 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา่”  
ประจ าปี พ.ศ. 2563     

  120,000   120,000 

9 โครงการพัฒนานักวิจัย       600,000   600,000 
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ล ำดับ ชื่อโครงกำร 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

งบแผ่นดิน 
งบรำยได้ เงินกอง 

ทุนวิจัย  
อววน. 

เงินอุดหนุน
ภำยนอก (วช.) 

 
รวมท้ังสิ้น 

บ.กศ. 
บ.กศ.

(เพ่ิมเติม) 

10 โครงการวิจัยและนวตักรรม    3,911,000  3,911,000 

11 
โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วย
โดรนกู้ภัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ” 

    550,000 550,000 

12 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 109,630      

13 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน     

100,000      

14 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 

985,470      

15 
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์จักสาน จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง )     

750,000      

16 
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าท่ี
ของตนเองและผู้อื่น 

820,000      

17 โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 325,440      

18 
โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์จักสาน จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 1 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 

350,000      

 รวมเงินทั้งสิ้น 3,440,540 222,500 1,703,000 3,911,000 550,000 9,827,040 
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3.6 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม 

 
1.1  โครงการการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)     
1.2  โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย     
1.3  โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์     
1.4  โครงการจัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
1.5  โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
1.6  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563     
1.7  โครงการพัฒนานักวิจัย     
1.8  โครงการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2563     
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สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม 

 
โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
แหล่งรำยได้ 

โครงการการน าเสนอผลงานวิจัยใน
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand 
Research Expo)     

1. การจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานวิจัย 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงาน
นิทรรศการ 

1 ครั้ง 
ร้อยละ 80 

 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

150,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บกศ. (เพิ่มเติม) 

โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย     1. มีการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 
 

3 ประเภท 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

30,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บกศ. (เพิ่มเติม) 

โครงการบริหารจัดการหน่วยจรยิธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์    

1. จ านวนห้องหน่วยจริยธรรมการวิจัย 
ในมนุษย์ 
2. จ านวนการสนับสนุน MOU 
3. การขอรับรองจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย์ 

1 ห้อง 
 

1 MOU 
10 โครงการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

600,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บกศ. (เพิ่มเติม) 

โครงการจดัท าวารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    

1. ต้นฉบับวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
2. โครงการ/กิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

3 ฉบับ 
 
 

ร้อยละ 90 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

178,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บกศ. (เพิ่มเติม) 

โครงการจดัประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา     

1. จ านวนครั้งท่ีจัดประชุม 
2. จ านวนโครงการวิจยัที่ผ่านการพิจารณา 
 

2 ครั้ง 
20 โครงการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

25,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บกศ. (เพิ่มเติม) 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
แหล่งรำยได้ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563     

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 150 คน 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

120,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บกศ. (เพิ่มเติม) 

โครงการพัฒนานักวิจัย     จ านวนกลุ่มเปา้หมาย 50 คน/
โครงการ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

600,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บกศ. (เพิ่มเติม) 

โครงการวิจัยและนวตักรรม ประจ าปี 2563     จ านวนโครงการวิจยั 4 โครงการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3,911,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

เงินกองทุนวิจัย 
อววน. 

โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพ
การบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัยและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของ
ประเทศ” 

งานวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลา 100 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

 

550,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

เงินกองทุนวิจัย 
อววน. 
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โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2  
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

 
2.1  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน     
2.2  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
2.3  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พ้ืนทีเ่ป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอ่างทอง )     
2.4  โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
2.5  โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 
2.6  โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน  
2.7  โครงการพัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน
รับผิดชอบ 

งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

แหล่งรำยได้ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอน     

1. จ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษา
ในชุมชนท้องถิ่น ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. สื่อการเรยีนการสอนหรือนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

30 คน 
2 ช้ินงาน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

120,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

1. กิจกรรม โครงการบรหิารจดัการ 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
2. หน่วยงาน (ภายใน) เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
3. จ านวนครัวเรือนท่ีให้ความรู้และร่วม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
4. ร้อยละรายได้ของครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น 

5 กิจกรรม 
 
 

6 หน่วยงาน 
 
 

15 ครัวเรือน 
 

ร้อยละ 10 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

1,016,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
ยกระดับและพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ ์
จักสาน จ านวน 2 ผลติภณัฑ์ 2 พื้นที่
เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง )     

1. จ านวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของ
ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคณุภาพ 
2. จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายเข้า
ร่วมโครงการ 
3. จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
4. ประชาชนในชุมชน เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ในการ
จัดตั้งกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

2 ผลิตภณัฑ ์
 

200 คน 
 

20 คน 
 

20 คน 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

750,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
แหล่งรำยได้ 

โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าท่ีของตนเองและผู้อื่น 

1. จ านวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดอ่างทอง 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระรา
โชบายด้านจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคณุลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ตัวช้ีวัด สงป. 
4. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกดิจากการมีส่วนร่วมคิด
ร่วมท าระหว่างภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชน และประชาชน 
ตัวช้ีวัด สงป. 

5 ต าบล 
5 ต าบล 
110 คน 

 
 

 
4 กิจกรรม 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

820,000 1 ตุลาคม 2562 
– 30 กันยายน 

2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 1. จ านวนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ 
2. จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
3. จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
4. จ านวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จของโครงการ 
 

2 ผลิตภณัฑ ์
 

50 คน 
20 คน 

8 กิจกรรม 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

325,440 1 ตุลาคม 2562 
– 30 กันยายน 

2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ยกระดับและพัฒนา
คุณภาพผลติภณัฑ์จักสาน  

1. จ านวนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของชุมชนที่ได้รับการ
ยกระดับคุณภาพ 
2. จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
3. จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
4. จ านวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จของโครงการ 

2 ผลิตภณัฑ ์
 

100 คน 
30 คน  

12 กิจกรรม 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

350,000 1 ตุลาคม 2562 
– 30 กันยายน 

2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
แหล่งรำยได้ 

โครงการพัฒนาพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   
   

1. จ านวนครูและบคุลากรทางการศึกษาในชุมชน
ท้องถิ่น ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

120  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

109,630 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 

2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3 
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กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและยกระดับศักยภำพบุคลำกร 
 

3.1  โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา     
3.2  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา         
 

สำระสังเขปของโครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3 
กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและยกระดับศักยภำพบุคลำกร 

 
โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย หน่วยงำน

รับผิดชอบ 
งบประมำณ ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 
แหล่งรำยได้ 

โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจยัและ
พัฒนา     

1. ร้อยละของผูร้ับบริการมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
2.ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและการยกระดับศกัยภาพ 
บุคลากร 

ร้อยละ 85 สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

200,000 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บ ารุงการศึกษา 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนา         

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

8 คน สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

22,500 1 ตุลาคม 2562 – 
30 กันยายน 2563 

บ ารุงการศึกษา 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 

 
ค ำสั่งสถำบันวจิัยและพัฒนำ 

ที่    29  /2563 

ภาคผนวกหมายเลข 1 
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เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 สถำบันวจิัยและพัฒนำ 
 

--------------------------------------------------------- 
 

 เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  สถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ 
 

 1)   อาจารย์ ดร.สุจิตกัลยา         มฤครัฐอินแปลง  ประธานกรรมการ   
 2)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์  กรรมการ 
 3)   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา   เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
 4)   อาจารย์ ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย   กรรมการ 
 5)   นางสาวอัจฉรา  วงษ์หา   กรรมการ 
 6)   นายอวิรุทธ์  เจียมฮวดหลี   กรรมการ 
 7)   นางสาวศรินยา  โพธิ์นอก   กรรมการ 
 8)   นางสาวบงกช  สมหวัง   กรรมการ 
 9)   นางสาวสุธีรา  มูลดี   กรรมการ 
 10)  นางสาววิไลวรรณ  สังฤทธิ ์   กรรมการ 
 11)  นางสาวสุจิตรา  งามบุญปลอด  กรรมการ 
 12)  นางสาวพิมพ์ประภา  พลรักษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
โดยมีหน้ำท่ี ดังนี้ 

1) วางแผนการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  
2) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
3) ทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
4) น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  สถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
5) ด าเนินการอื่นๆ ที่ผู้อ านวยการสถาบันมอบหมาย  
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    สั่ง ณ วันที ่    10    ตุลาคม    พ.ศ. 2563 

                                                             
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกลัยา  มฤครัฐอินแปลง) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


