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ค าน า 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  วันที่ 30 
เมษายน พ.ศ. 2562  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดย จัดท าเป็นแผนระยะ 5 ปี  ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในยะยะเริ่มแรกให้จัดท า 3 ปีก่อน (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้การ
ด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุผลตาม เป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  ซึ่งมีความเช่ือมโยงสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม แห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ รวมทั้งยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดงบประมาณด าเนินการ
ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาจากผลของการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 2 บริบทของประเทศ บริบทแรก คือ การ
เปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ  
11 ด้าน ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบาย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนา และบริบทท่ีสองคือ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ซึ่งทั้ง 
2 บริบทถือเป็นบริบทส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
จึงต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และตามแนว
ทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาล เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต สร้างองค์ ความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ผลงาน
และนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามศักยภาพ และ
ความเชี่ยวชาญของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้มี ข้อสรุปร่วมกันในการก าหนดทิศทางการปรับบทบาทที่ชัดเจน 
เน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความเช่ียวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอิงบริบทเชิงพื้นที่เป็น หลักส าคัญ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้
หน่วยงานภายใน ด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกัน  จากแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 -2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้แปลง จุดเน้นเป็นพันธกิจและกลยุทธ์ 
เพื่อน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย   

 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น    
กลยุทธ์ที่ 2 การผลติและพัฒนา ครูและบคุลากรทางการศึกษา    
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวตักรรม    
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีความคาดหวังและมุ่งหมายที่จะพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ให้สามารถแสดงผลการด าเนินงานท่ีส าเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย 
ร่วมกัน ผลักดันการด าเนินงานใหส้ัมฤทธ์ิผลตามความคาดหวังต่อไป  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนาฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาจากผลของการ
เปลี่ยนแปลง เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 2 บริบทของประเทศ บริบทแรกคือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง (พ.ศ. 2560 – 
2564) นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และบริบทที่สองคือ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งท้ัง 2 บริบทถือเป็นบริบทส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  (พ.ศ.
2560 – 2579) และตามแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาลเพื่อให้ สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ ผลงานและ
นวัตกรรม ตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่ อการพัฒนาท้องถิ่น 
ระยะ 20 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

1.2 พันธกิจตามกฎหมาย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีก าหนดในพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ และ ๘ ดังนี้  

มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
ในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 

มาตรา ๘ ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของมหาวทิยาลัย ดังต่อไปนี้  
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภมูิปัญญา

สากล 
2. ผลิตบณัฑิตทีม่ีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรกัและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑติดังกลา่วจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลติบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
4. เรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านกึประชาธิปไตย 

คุณธรรม จรยิธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพ และมาตรฐานท่ี

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร

อื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อ สง่เสริมใหเ้กิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดลุและยั่งยืน 

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสรมิและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบตัิภารกิจของมหาวิทยาลัย  
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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1.3 นโยบายสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. สร้างและพัฒนานักวิจยั 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุนการเผยแพรง่านวิจัยท้ังระดับชาติ และนานาชาติ 
3. เสนอปรับปรุงแกไ้ขเกณฑ์ภาระงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจท างานวิจัย ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอด 
   เทคโนโลยมีากขึ้น 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุนใหค้ณาจารยท์ างานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 
5. ส่งเสรมิการคุม้ครองผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ที่เป็นทรัพย์สนิทางปัญญา 
6. สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อบรหิารจัดการดา้นการวิจัยและการบริการวิชาการ 
7. จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมงานวิจัย และการบริการวิชาการ 
 

1.4 วัตถุประสงคข์องแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารงานในการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา  
3. เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

1.5 ปรัชญา  
 สร้างสรรค์ปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมสู่สากล 
 

1.6 วิสัยทัศน์   
เป็นผู้น าดา้นการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
1.7 ค่านิยมองค์กร 

เสียสละ สามคัคี มีจิตบริการ 
 

1.8 เอกลักษณ์ 
หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและงานบริการวิชาการอยา่งโปร่งใสด้วยใจบริการ 
 

1.9 อัตลักษณ ์
บริหารงานวิจัยควบคู่งานบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคม 

 

1.10 พันธกิจ  
            1. ส่งเสริมและสนับสนนุงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2. ส่งเสรมิและสนับสนุน นักวิจัยผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานสร้างสรรคด์้าน 
สุนทรียะ ศลิปะ เพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น และสังคม 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ 
4. ส่งเสรมิสนับสนุนการวิจยัแบบบูรณาการ ตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย 

และยุทธศาสตร์ชาต ิ
 5. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยใหม่ เพือ่สนับสนุนส่งเสริมงานวิจัย 
 6. สร้างภาคีเครือข่ายการวิจัยและการบริการวิชาการในระดับชาตแิละระดับนานาชาติ 

 

1.11 ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
1.  ร้อยละของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่สนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ที่ 1 ร้อยละ 80 
2.  ร้อยละของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่สนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ที่ 2 ร้อยละ 90 
3.  ร้อยละของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่สนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ที่ 3 ร้อยละ 85 
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis)  ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ทราบถึงจุดแข็ง (S : Strengths)  จุดอ่อน (W : Weakness) โอกาส (O : Opportunities) และอุปสรรค (T : Treats) เพื่อน าไปพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนาต่อไป  
 

ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)  
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง   (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) 
จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีนโยบายส่งเสริมการ
วิจัยโดยการจัดอบรมให้ความรู้ พฒันานักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
2. มีระบบบรหิารจดัการโครงการบริการวิชาการที่
มีประสิทธิภาพ 
3. มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
ด้านงานวิจัยและการบริการวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ
4. บุคลากรมมีนุษยสมัพันธ์ และมจีิตบริการ  
5. มีวารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  
6. มีศักยภาพสูงดา้นการจดัประชมุวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
2. ขาดระบบสารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ 
(MIS) และระบบฐานข้อมลูด้านงานวิจัยและ
การบริการวิชาการ 
3. งานวิจัยแบบชุดโครงการมีจ านวนน้อย 
เนื่องจากนักวิจัยไมเ่ข้าร่วมการอบรม 

 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) ด้วยวิธี SWOT ท าให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ทราบถึง
โอกาส (O:Opportunities) และอุปสรรค (T: Treats) เพื่อใช้ในการพัฒนางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป 
ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (O: Opportunities) อุปสรรค  (T: Treats) 
โอกาส (Opportunities : O) 
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลส่งเสรมิ
งานวิจัยและนวัตกรรม 
2. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการเป็น
วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 
3. มีแหล่งเงินทุนภายนอกท่ีจะใหก้ารสนับสนุน
การวิจัยของคณาจารย์หลายแหล่ง 
4. ชุมชน และองค์กรภายนอกมีความต้องการ
ความร่วมมือในด้านงานวิจัยและการบริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและองค์กร 

อุปสรรค (Treats : T) 
1. งบประมาณในการบริหารจัดการมีจ านวนน้อย 
2. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร และลิขสิทธิ์ยังมีจ านวนน้อย 
เนื่องจากขาดการประชาสมัพันธ์เชิงรุก 
3. ขาดระบบงานวิจัยด้านการส่งเสริมการต่อยอดและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานวิจัยสูส่งัคม 
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2.2  แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

1) เป้าหมาย : 
1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดลอ้ม ด้านการศึกษา ภมูิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุง 
     ศิลปวัฒนธรรม 
1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพื้นที่ 

 

ค่าเป้าหมาย  
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2563 2564 2565 

OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 100 100 100 

 
2) ตัวชี้วัด  
OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100) 

 
2.3 แนวทางการด าเนินงานตามกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 

เป้าหมาย 
1.1 พัฒนาผู้บรหิาร อาจารย์และบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงขึ้น 
1.2 ยกระดบังานวิจยัหรือนวตักรรมให้น าไปสู่การตีพมิพ์ เผยแพร่ ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือน าไปสู่การใช้ 
      ประโยชน์   

กลยุทธ์ 
1.1 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2563 2564 2565 
1.ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีสอดคลอ้งกับความต้องการของท้องถิ่น  ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

3. ร้อยละของจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 

4. ร้อยละของจ านวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ.  

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 

5. งบประมาณกองทุนวิจัยเพิม่ขึ้น  ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

2.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.3 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสงัคม 
2.4 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม 

กลยุทธ ์
2.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม 
2.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2563 2564 2565 
6. มีหน่วยสนับสนุนจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ 1 หน่วย - - 

7. จ านวนงานวิจัยแบบชุดโครงการ ไม่น้อยกว่า 2 
ชุดโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
4 ชุด

โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 6  
ชุดโครงการ 

8. วารสารวิจยัราชภฏักรุงเก่า ผ่านการประเมินเข้าสู่ TCI กลุ่มที่ 1 - - ผ่านการ
ประเมิน 

9. จ านวนผลงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพยส์ินทาง
ปัญญา 
 

ไม่น้อยกว่า 2 
ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 
2 ผลงาน 

ไม่น้อยกว่า 2 
ผลงาน 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2563 2564 2565 
1. จ านวนชุมชนเป้าหมายที่น าโครงการสืบสานตามพระราชด าริและ
น าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

อย่างน้อย  
10 ชุมชน 

อย่างน้อย 
15 ชุมชน 

อย่างน้อย  
20 ชุมชน 

2. จ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่ น ในด้าน
เศรษฐกิจ 
 

อย่างน้อย  
10 ชุมชน 

อย่างน้อย 
15 ชุมชน 

อย่างน้อย  
20 ชุมชน 

3. จ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม  
 

อย่างน้อย  
10 ชุมชน 

อย่างน้อย 
15 ชุมชน 

อย่างน้อย  
20 ชุมชน 

4. จ านวนชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้าน
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
 

อย่างน้อย 
10 ชุมชน 

อย่างน้อย 
15 ชุมชน 

อย่างน้อย  
20 ชุมชน 
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กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพบุคลากร 
เป้าหมาย 

3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่เปน็เลิศ 
3.2 มีเครือข่ายการท างานท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ

กลยุทธ ์
3.1 สร้างเครือข่ายการท างานท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 

2563 2564 2565 
1. ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านักอยู่ใน
ระดับดี  

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

3. ระดับผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน  ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

4. จ านวนระบบงาน /ฐานข้อมลู เพื่อการบริหารและตัดสินใจตาม
พันธกิจหลัก  

ไม่น้อยกว่า 1 
ระบบ/ฐาน 

ไม่น้อยกว่า 
1 ระบบ/

ฐาน 

ไม่น้อยกว่า  
1 ระบบ/ฐาน 

5. ร้อยละของอาจารยแ์ละบคุลากรไดร้ับการพัฒนา 
ตามสายงาน  

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 ร้อยละ 40 

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสูต่ าแหน่งในระดบัที่
สูงขึ้น  

ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 1 

7. จ านวนการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
8. จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลยั  ไม่น้อยกว่า 

1 MOU 
ไม่น้อยกว่า
2 MOU 

ไม่น้อยกว่า 
3 MOU 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวชิาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
             และยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มิต ิ

ประสิทธิผลตาม 
พันธกิจ 

คุณภาพการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

การพัฒนาองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 1 
การวิจัยบนพื้นฐาน
ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น ด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาสากล 

 
ผลิตผลงานวิจัยท่ี
ตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน ท้องถิ่น ด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิ
ปัญญาสากล และส่งผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1. ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย 
2. ผลงานวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 
1. มีกระบวนการหา
โจทย์วิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
ท้องถิ่น 
2. มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัย 

 
1. นักวิจัยเป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ที่ตนเองท างาน
วิจัย 
2. คณาจารย์ประจ ามี
ภาระงานด้าน 
งานวิจัย  

กลยุทธ์ที่ 2 
ให้บริการวิชาการเพื่อ
เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
ท้องถิ่น 

 
โครงการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น 

 
1. ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
2. ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่
ผู้รับบริการน าไปใช้
ประโยชน ์
3. จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 

 
1. มีกระบวนการในการ
หาความต้องการบริการ
วิชาการก่อน ก าหนด
หลักสตูร 
2. มีระบบการติดตาม
ประเมินผลการบริการ
วิชาการ 
3. มีเครือข่ายด าเนินงาน 
4. มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูล 

 
1. บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ เป็น
ผู้รู้และผูเ้ชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ และ
กระบวนการให้บริการ
วิชาการ 
2. คณาจารย์ประจ ามี
ภาระงานด้านงาน
บริการวิชาการ 
3. บุคลากรได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการวิจัย
และบริการวิชาการ 

 
1. ผลิตผลงานวิจัยและ
บริการวิชาการที่มี
คุณภาพไดร้ับการ
ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. เกิดนวัตกรรมจาก
งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

 
ผลงานวิจัยและวิชาการ 
ได้รับการตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 
การด าเนินการวิจัยและ
บริการวิชาการบรรลุ
เป้าหมายทั้งเชิงปริมาณ
และคณุภาพ 

 
สมรรถนะและ
ศักยภาพของบุคลากร
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สถาบันวจิัยและพัฒนา หน้า 9 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
             และยั่งยนื 
  
 
 
 
 
  
ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 
 
 
 
 
 
คุณภาพการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่  1 
ส่งเสริมและสนับสนนุการ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการ

วิชาการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ที่ 3 
การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการและยกระดับศักยภาพ
บุคลากร 

 

ผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล และส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการบริการวิชาการท่ีตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

 . ผลิตผลงานวิจัยและบริการ
วิชาการที่มีคุณภาพได้รับการ
ยอมรับระดับชาตแิละนานาชาต ิ
๒. เกิดนวัตกรรมจากงานวจิัยและ
บริการวิชาการ 

 . ความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย 
๒. ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

 . ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๒. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่
ผู้รับบริการน าไปใช้ประโยชน ์
 . จ านวนผู้เขา้รับบริการ 

ผลงานวิจัยและวิชาการ ได้รับการ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาต ิ

 . มีกระบวนการหาโจทย์วจิัยที่
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
๒. มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัย 

 . มีกระบวนการในการหาความต้องการ
บริการวิชาการกอ่น ก าหนดหลกัสูตร 
๒. มีระบบการติดตามประเมินผลการ
บริการวิชาการ 
 . มีเครือข่ายด าเนินงาน 
๔. มีการประชาสัมพันธ์ขอ้มูล 

การด าเนินการวิจัยและบริการ
วิชาการบรรลุเป้าหมายทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

 . นักวิจยัเป็นผู้มีความเชีย่วชาญใน
ศาสตร์ที่ตนเองท างานวิจัย 
๒.คณาจารย์ประจ ามีภาระด้าน
งานวิจัย 
 

 . บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สนับสนุนวิชาการ เป็นผู้รู้และ
เช่ียวชาญในการให้บริการวิชาการ 
๒.คณาจารย์ประจ ามีภาระด้านงาน
บริการวิชาการ 
 .บุคลากรได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร
จากหนว่ยงานภายนอก 
 

สมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
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2.4 แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น กับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี
(แผนระดับ 1) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
               2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา  คนตลอดช่วง
ชีวิต 
ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
          3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์  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 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้ โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย : 2.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 
21 
               2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนา  คน
ตลอดช่วงชีวิต 
ตัวชี้วัด 3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
          3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์  4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
                          4.2.2  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
                          4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 
                               4.3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21  
                           4.3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                                4.3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เป้าหมาย : 2.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา           
                   การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคม 
                   คุณภาพ 
ตัวชี้วัด 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
ประเด็นยุทธศาสตร์  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 สร้างภูมิคุ้มกันท่งปญัญาให้กับชุมชน   

   

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(แผนระดับ 2) 

ประเด็นท่ี 11 : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอยา่งสมดลุ ทั้งด้านร่างกายสติปัญญา 
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่    
              21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด :  ดัชนีการพฒันามนุษย ์

ประเด็นท่ี 11 : ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอยา่งสมดลุ   ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ทีม่ีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัด : ดัชนีการพัฒนามนุษย ์

ประเด็นท่ี 17 : ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
เป้าหมาย : 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 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

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

แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
แนวทางการพัฒนา : 1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา ที่
ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
เป้าหมาย  : วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้  มีส านึกพลเมือง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิตดีข้ึน 
 
ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพฒันาทุนมนุษย์ด้านทักษะ  
           (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิม่ขึ้นร้อยละ 20 

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
แนวทางการพัฒนา  2) ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมใหป้ระชากรกลุ่มต่างๆ 
 
เป้าหมาย  :  มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุม่เป้าหมายที่ 
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพเิศษได้ครอบคลมุมากยิง่ข้ึน  
 
ตัวชี้วัด  : ดัชนีความยากจนแบบหลากหลายมิติของ กลุ่มเป้าหมายที่ 
ต้องการความช่วยเหลือ  
 

   



 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) สถาบันวจิัยและพัฒนา หน้า 11 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ - - - 

    

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

(แผนระดับ 2) 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรบัโลก 
ศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทกุช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
   ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสตปิัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิม่ขึ้น 
 
 
ประเด็น/แนวทางพัฒนา 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
   3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ใหม้ีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทัง้
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะระดับ
การศึกษา 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อเตรียมคนไทยในสังคมให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรบัโลก
ศตวรรษที่ 21 
เป้าหมายท่ี 2 คนในสังคมไทยทกุช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน 
   ตัวชี้วัด 2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสตปิัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิม่ขึ้น 
 
 
ประเด็น/แนวทางพัฒนา 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
   3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ใหม้ีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3.3.3 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานทีส่ามารถวัดและประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่
ละระดับการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม 
วัตถุประสงค์ 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 
                 1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
เป้าหมายท่ี 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกจิฐานรากใหม้ีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ไดรับส่วนแบง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
     ตัวชี้วัด 3.2  ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพิ่มข้ึนในทุกภาค 
     ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มข้ึน 
 
ประเด็น/แนวทางการพัฒนา 
3.3 เสริมสรา้งศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรา้งความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน 
ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
   3.3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการ ระดับชุมชน การ
สนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม (Cluster) ในพื้นที่
กับเศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนา
ความรู้ในเชิงทฤษฎีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการ
ประกอบธุรกิจ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ท้องถ่ิน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยว 

    

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ.2560-25679) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

    

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

(แผนระดับ 3) 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาท้องถ่ิน 

    

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย 

1.1 พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงข้ึน 
1.2 ยกระดบังานวิจัยหรือนวัตกรรมให้น าไปสูก่ารตีพมิพ์ เผยแพร่ ทั้งระดบัชาติ 

นานาชาติ หรือน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์   
 

ตัวช้ีวัด 
                     ร้อยละของการรายงานความส าเร็จของโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้าน
งานวิจัย ร้อยละ 85 ของจ านวนโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมด้านงานวิจัย 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การพฒันาระบบบรหิารจัดการและยกระดบัศักยภาพบุคลากร 
เป้าหมาย 

3.1 มีระบบการบรหิารจัดการที่เป็นเลิศ 
3.2 มีเครือข่ายการท างานทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
                       มีร้อยละของโครงการทีส่ามารถเบิกจ่ายได้ตามไตรมาสทีก่ าหนด 
ร้อยละ 90 ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

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 ์
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แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.1  โครงการการน าเสนอผลงานวิจัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research 
Expo)     
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 “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัยและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ” 
 

3.1  โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา     
3.2  โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา         
 

2.1  โครงการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถ่ิน ด้านการพฒันาสื่อการเรียนการสอน     
2.2  โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
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 
 

งบประมาณ 6,164,000 222,500 3,440,540 
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ส่วนที่ 3 
สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

3.1 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1.  โครงการการน าเสนอผลงานวจิัยในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  
(Thailand Research Expo)     

   

2.  โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย        
3.  โครงการบริหารจัดการหน่วยจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์        
4.  โครงการจัดท าวารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
5.  โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภฏั    
    พระนครศรีอยุธยา     

   

6.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563        
7.  โครงการพัฒนานักวิจัย        
    กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการเขียนแผนงานและข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอ 
    สนับสนุนงบประมาณ 

   

     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการแนวทางการเขียนต ารา/หนังสือทางวิชาการเพื่อเข้าสู่    
     ต าแหน่งทางวิชาการ      

   

     กิจกรรมอบรมเสรมิทักษะปฏบิัติการใช้ผลงานวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนสู่ 
     ต าแหน่งทางวิชาการ 

 - - 

     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สงัคมเพื่อขอก าหนด 
     ต าแหน่งทางวิชาการ 

 - - 

     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้ 
     สังคม บทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อให้ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
     และวารสารระดับนานาชาต ิ

 - - 

1.8  โครงการวิจยัและนวัตกรรม ประจ าปี 2563        
1.9  โครงการวิจัย เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วยโดรนกู้ภัย    
      และการพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ” 

 - - 
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กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อื่น 

   

     กิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเพิ่มคุณค่าชีวิต 
     ยามชรา  

   

     กิจกรรม ธรรมะอารมณ์ดสี าหรับผูสู้งอายุในชุมชน     
     กิจกรรม นันทนาการส าหรับผูสู้งอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสขุภาพจิตที่ดีของ  
     ผู้สูงอาย”ุ 

   

     กิจกรรม การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุดา้นภาษาอังกฤษ (English for fun)     
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก     
     กิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้กับคนใน 
     ชุมชนฐานราก 

   

     กิจกรรม การสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมลูโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับ 
     รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

   

     กิจกรรม การประชุมติดตามการด าเนินงานโครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับ 
     รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

   

     กิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูล    
     กิจกรรม การถอดบทเรยีน    
     กิจกรรม ส ารวจและเก็บข้อมลูพื้นฐานครัวเรือนปัญหาและความต้องการ    
     กิจกรรม พัฒนาและส่งเสรมิคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน    
     กิจกรรม  ติดตามผลการด าเนนิงาน    
     กิจกรรม การคืนข้อมูล    
     กิจกรรม การสร้างเครื่องมือ    
3. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร    
     กิจกรรม อบรมแนวทางการจดัตั้งกลุ่มและการบริหารจดัการกลุม่เลี้ยงปูนาสู่ความ 
     ยั่งยืน (ครั้งท่ี 1) 

   

     กิจกรรม อบรมแนวทางการจดัตั้งกลุ่มและการบริหารจดัการกลุม่เลี้ยงจิ้งหรีดสู่  
     ความยั่งยืน (ครั้งท่ี 2) 

   

     กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเลี้ยงปูนาใหไ้ด้คณุภาพมาจรฐานการผลิตทาง 
     การเกษตรที่ดี (GAP) 

   

     กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรดีและการบริหารจดัการฟาร์ม 
     จิ้งหรีด 

   

     กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปูนาให้ปลอดพยาธิ    
     กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงจิ้งหรดีให้ได้ผลผลติสูง    
     กิจกรรม อบรมเทคนิคการขายและช่องทางการตลาดปูนาส าหรบัเกษตรกรผูผ้ลิต 
     รายย่อย 

   

     กิจกรรม อบรมเทคนิคการขายและช่องทางการตลาดจิ้งหรดีส าหรับเกษตรกรผู้ผลิต 
     รายย่อย 
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โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

4. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

   

     กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชน 
     ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา  
     (จ.พระนครศรีอยุธยา) 

   

     กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของชุมชน 
     ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทางการศึกษา (จ.อ่างทอง) 

   

5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     
     กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"จิตวิทยา 
     ครูแนะแนว" 

   

     กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"การผลิตสื่อและ 
     นวัตกรรมทางการศึกษา" 

   

     กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัตกิารพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา"เทคนิคการสอน    
     นักเรียนในยุค 5G" 

   

 6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิน่ ยกระดับและพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ์ 
จักสาน จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ 2 พ้ืนที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อ่างทอง ) 

   

     กิจกรรมที ่1 อบรมขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มและบรหิารจดัการกลุม่จักสาน   
     ชุนชนช้างสาน สู่ความยั่งยืน 

   

     กิจกรรมที่ 2 การควบคมุคุณภาพผลติภณัฑ์เครื่องจักสารจากผกัตบชวา ชุมชนช้างสาน 
     ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 3 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์เครื่องจักสาน (หมวก) ให้ตรงความต้องการ  
     ของผู้บริโภค  ชุมชนช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 4 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์เครื่องจักสาน (ตะกรา้) ให้ตรงความต้องการ   
     ของผูชุ้มชนช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบตักิารการสร้างตราผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา ชุมชน  
     ช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 6 อบรมเชิงปฏิบตักิารการออกแบบบรรจุภณัฑ ์ชุมชนช้างสาน ต.ท่าช้าง  
     อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 7 การจดัท าบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนช้างสาน ต.ท่าช้าง  
     อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 8 อบรมแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสาน 
     ชุมชนช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 9 อบรมหลักการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง 
     ผลิตภณัฑ์ที่ทรงคุณคา่ ชุมชนช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 10 อบรมการท าการตลาดออนไลน์กับผลิตภัณฑ์จักสานชุมชนช้างสาน   
     ชุมชนช้างสาน ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

   

     กิจกรรมที่ 1 อบรมขั้นตอนการจัดตั้งกลุ่มและบรหิารจดัการกลุม่จักสานวสิาหกิจชุมชน 
     หมู่ 8 บ้านคลองทรายสู่ความยั่งยืน 

   

 
 

http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070142
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070242
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070342
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070342
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070442
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070542
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070642
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070742
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217070842
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      กิจกรรมที่ 2 การควบคุมคุณภาพผลติภณัฑ์เครื่องจักสารจากวสัดุธรรมชาติ   
      หมู่ 8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 

   

      กิจกรรมที่ 3 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์เครื่องจักสาน (หมวก) ให้ตรงความต้องการ                   
      ของผู้บริโภค หมู่ 8 ต. คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 

   

      กิจกรรมที่ 4 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์เครื่องจักสาน (ตะกรา้) ให้ตรงความต้องการ 
      ของผู้บริโภคหมู่ 8 ต. คลองจกิ อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยธุยา 

   

      กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบตัิการการสรา้งตราผลติภณัฑ์จักสานจากวัสดุธรรมชาติ     
      ชุมชนหมู่ 8 คลองจิก อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา 

   

 
 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพบุคลากร 
 

โครงการ/กิจกรรม พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1. โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา        
     กิจกรรมจัดซื้อวัสดุส านักงาน    
     กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค    
     กิจกรรมเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ไปราชการ ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา    
     กิจกรรมงานประชุมสถาบันวจิัยและพัฒนา    
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา            
 
 
 
 
 
 
 

http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217071242
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217071342
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217071342
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217071542
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217071542
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ค าสั่งสถาบันวจิัยและพัฒนา 

ที่    28/2562 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)   

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

เพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  
มีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)   
 

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

1) วางแผนการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)   
2) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน  
3) ทบทวนและวิเคราะหผ์ลการปฏิบตัิราชการตามแผนปฏิบัตริาชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ประสานงานและติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงาน 
4) ประสานงานและ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2563 
5) น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
6) ด าเนินการอื่นๆ ที่ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมาย  

 
    สั่ง ณ วันที ่ 5  ตุลาคม  พ.ศ.  2562 

                                                                   
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกลัยา  มฤครัฐอินแปลง) 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ภาคผนวกหมายเลข 1 

 


