
แผนปฏบิัตริาชการ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี 10/2560 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2560



สารบัญ

หนา

คํานํา..................................................................................................................................................................ก

สวนท่ี 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ.....................................................................................................1
1.2 วัตถุประสงค..............................................................................................................................1

สวนท่ี 2 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
2.1 ขอกฎหมาย.................................................................................................................................2
2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร..................................................................................................................2
2.3 ทิศทางองคกรของมหาวิทยาลัย..................................................................................................4

สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)
3.1 สรุปจํานวนโครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป..............................................................9
3.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)............................................10

สวนท่ี 4 การนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สูการปฏิบัติ
การนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สูการปฏิบัติ...................................................................................20

สวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล
5.1 การติดตามผลการดําเนินงาน....................................................................................................21
5.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน.....................................................................................21



คํานํา

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตองรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2564) ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นโยบายการบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาไดอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถนํามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย ภายใต
สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีรวดเร็วในปจจุบัน เปนการตอบสนองตอความตองการของ
ประเทศและสังคมไดอยางเปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ป  (ป งบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 2 กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สวนท่ี 4 การนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
สูการปฏิบัติ และสวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความมุงหวังวาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2564) จะเปนเครื่องมือสําหรับการนํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและผลักดัน
ใหการดําเนินงานในดานตาง ๆ เกิดผลสัมฤทธิ์ ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถบรรลุเปาประสงค
ตัวชี้วัด และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สวนที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 กําหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
และแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลตามเปาหมาย และการบริหาร
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตองรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทําแผนปฏิบัติ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -
2564) เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ
20 ป แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี
12 นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล นโยบายการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดอยางมี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ สามารถนํามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมาย ภายใตสถานการณและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีรวดเร็วในปจจุบัน เปนการตอบสนองตอความตองการของประเทศและสังคมไดอยาง
เปนรูปธรรม

แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ป  (ป งบประมาณ พ.ศ.  2561 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจึงเปนแผนงานท่ีมีความสําคัญสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสูการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปตอไป โดยแบงเนื้อหาของแผนออกเปน 5 สวน คือ สวนท่ี 1 บทนํา สวนท่ี 2
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สวนท่ี 3 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สวนท่ี 4 การนํา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป สูการปฏิบัติ และสวนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล

1.2 วัตถุประสงค
1) เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สูการปฏิบัติ
2) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย
3) เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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สวนที่ 2
กรอบการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2564) ภายใตขอกฎหมาย บริบทเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนํา
ทิศทางองคกรของมหาวิทยาลัยมากําหนดเปนกรอบในการดําเนินการ ดังนี้

2.1ขอกฎหมาย
2.1.1 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการ
ลวงหนา

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด

(4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้น
หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม

มาตรา ๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผน
สี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ัง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ

เม่ือรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ให
สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว

ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น

เม่ือสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
2.2 บริบทเชิงยุทธศาสตร

2.2.1 นโยบายรัฐบาล
นโยบายดานการศึกษาของรัฐบาลจากคําแถลงนโยบายตอรัฐสภา พลเอกประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี ดานท่ี 4 ดานนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม
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รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร และความ
เปนไทยมาใชสรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้

1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน

2) ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให
สอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการ
กูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือดอยโอกาส

3) ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมี
โอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู

4) พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะ
ใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรูและ
หลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน
ท้ังในดาน
ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหาการรับฟงความเห็นผูอ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเปน
พลเมืองดี

5) สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะ
โดยเฉพาะในทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน

6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง

7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ
8) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปญญา

ทองถ่ิน รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย
9) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานและวัฒนธรรม

สากล และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก

10) ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกท่ีดี
2.2.2 กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป / ยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0)

รัฐบาลไดวางกรอบการพัฒนาระยะยาว (ระยะ 20 ป) เพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

โดยวางกรอบการพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
(1) ความม่ันคง
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน
(3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(4) การสรางโอกาส ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
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ซึ่งท้ัง 6 ยุทธศาสตร จะถูกขับเคลื่อนโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรก (ระยะปฏิรูป) จะขับเคลื่อนดวยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี 12

สําหรับยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) เปนเปาหมายของรัฐบาลท่ีจะเปลี่ยน
ประเทศไปสูยุคท่ี 4 คือ การขับเคลื่อนประเทศดวยนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21
โดยเฉพาะมิติดานมนุษย ท่ีคนไทยจะตองปรับเปลี่ยนตนเองใน 4 มิติ คือ

(1) เปนคนไทยท่ีมีความรู ทักษะและความสามารถท่ีสอดรับกับโลกในศตวรรษท่ี 21
(2) เปนคนไทยท่ีมีความรับผิดขอบตอสังคม
(3) เปนคนไทยมีอัตลักษณความเปนไทยท่ีสามารถยนือยางมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล
(4) เปนดิจิตอลไทยเพ่ือสอดคลองกับการเขาสูยุคดิจิตอล โดยใชกลไกประชารัฐเปนตัว

ขับเคลื่อน
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ไดวางกรอบหลักการไว 4 ประการ คือ
(1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
(3) การมีสวนรวมในการพัฒนา
(4) มุงเสริมสรางกลไกการพัฒนาประเทศ

โดยมียุทธศาสตรการพัฒนา รวม 10 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและ

ยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

2.3 ทิศทางองคกรของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา

คุณธรรม นําความรู สูการพัฒนาทองถ่ิน สานศิลปมรดกโลก
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วิสัยทัศน
ผลิตและพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เปนศูนยกลางการบริหารจัดการการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนําดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน
ภายในป ๒๕๖๔

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหนาท่ีในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้
มาตรา 7 ใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลัง

ปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยา เพ่ือความ
เจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ี
ของมหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล

(2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพัน
ตอทองถ่ินอีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ิน
รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและ
คุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

(3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจใน
วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ

(4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง
ทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม

(5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง

(6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ิน
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(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึง
การแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ใน
การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน

เอกลักษณ
แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเท่ียว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก

อัตลักษณ
ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา

คานิยม
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝรู

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศนโยบายเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย

11 ขอ เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้
1) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความ

เปนเลิศ และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
2) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความตองการของสังคม
และสามารถแขงขันไดในระดับกลุมประชาคมอาเซียน

3) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียวท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน

4) สงเสริม การสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

5) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพ
และการใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

6) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
และสังคม สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินสูภูมิปญญาสากล

7) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน ชุมชน อยางคุมคา
เพ่ือใหเกิดการจัดการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
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8) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล โดย
ใชหลักธรรมาภิบาล และนําวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย

9) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดาน
การสอนและการวิจัยสูระดับสากล

10) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ิน
สามารถแขงขันไดในระดับสากล

11) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ดานภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน

นโยบายบริหารงานของอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศนโยบายการบริหารงานของ

อธิการบดี 12 ขอ ดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตเพ่ือใหไดมาตรฐาน ท้ังดานคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใชและชี้นําสังคม

ในทิศทางท่ีถูกตอง
2) สงเสริมการวิจัยเพ่ือสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ บุกเบิกองคความรูใหม บูรณาการ

การวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
3) สงเสริมการสรางเครือขาย และการเปนศูนยกลางการบริการวิชาการใหเปนท่ีพ่ึงของ

ทองถ่ินและสังคม
4) สงเสริมการสืบสาน ทํานุบํารุง แลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย บุคลากร และเสริมสรางความผาสุกในองคกร
6) สงเสริมการสรางเครือขาย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพ
7) เรงรัดการบริหารจัดการองคกร อยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนางาน

สูความเปนเลิศ
8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินรวมท้ังพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และปรับปรุงมหาวิทยาลัยใหเปนแหลงเรียนรูอุดมศึกษา เปนท่ีพ่ึงพาใหทองถ่ิน
9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชดําริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพ่ือนอมนํามาสูการปฏิบัติ
10) สงเสริมการพัฒนาความรูความเขาใจ สรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคาดูแล

รักษาและพัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน
11) สนับสนุนการเสริมสรางมหาวิทยาลัยใหเปนสวนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
12) สงเสริมการแสวงหาความรวมมือกับตางประเทศ ในการเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็ง

ทางวิชาการพรอมกาวสูสังคมโลกาภิวัตน
7



ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 - 2579)

ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดจัดทํายุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดําเนินของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาทองถ่ินในทองท่ี
ของตน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามแผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนทิศทางในการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุงตอบสนองความตองการของประเทศ เปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยตามจุดเนนท่ีสําคัญ และยกระดับศักยภาพและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย
4 ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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สวนที่ 3
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

3.1 สรุปจํานวนโครงการหลักตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

แผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตรที่ 2
การผลิตและพัฒนา

ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

10 โครงการหลัก 8 โครงการหลัก 26 โครงการหลัก 19 โครงการหลัก

16 ตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด 21 ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด

 รวมโครงการหลักทั้ง 4 ยุทธศาสตร = 63 โครงการ
 รวมตัวชี้วัดทั้ง 4 ยทุธศาสตร = 47 ตัวชี้วัด
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3.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถิ่น

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
1.1 สืบสานโครงการตาม
พระราชดําริและนําศาสตร
พระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน

(S1.1) จํานวนโครงการท่ี
มหาวิทยาลยันําศาสตร
พระราชาไปพัฒนาทองถ่ิน

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
4 โครงการ

คก.1 โครงการถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน

ทุกหนวยงาน

(A1.1) จํานวนโครงการอัน
เน่ืองมาจากศาสตรพระราชา ท่ี
ชุมชนทองถ่ินสามารถนําไปใช
ประโยชนตอยอดได

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

(A1.2) รอยละของครัวเรือนที่
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงพึ่งพาตนเองได

รอยละ 10 รอยละ 15 รอยละ 20 รอยละ 25

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

(S1.2) จํานวนชุมชนเปาหมาย
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยท่ี
สามารถเปนตนแบบการจัดการ
ตนเองไดอยางยั่งยืน

- - - ไมนอยกวา
1 ชุมชน

คก.2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
ตามแนวพระราชดําริ

ทุกหนวยงาน

(S1.7) รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ีรับบริการจาก
มหาวิทยาลยั

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

ไมนอยกวา
รอยละ 80

(A1.3) จํานวนการจัด
ประชุมสมัมนา/จัดเวที
ประชาคมรับฟงปญหาหรือ
หัวขอการพัฒนาของชุมชน

5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง คก.3 โครงการประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคม รับฟง
ปญหาหรือหัวขอการพัฒนาของชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง

สวพ.

1.3 สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
1.4 สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาดานสังคม
1.5 สงเสริมและสนับสนุนการ

(S1.3) จํานวนโครงการท่ี
มหาวิทยาลยัถายทอดองค
ความรู/นวัตกรรม/งานวิจยัเพ่ือ
แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถ่ิน
ในดานเศรษฐกิจ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
4 โครงการ

คก.4 โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
คก.5 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู
คก.6 โครงการบริการวิชาการท่ีมกีารบูรณาการองคความรู
ท่ีไดจากการวิจัยและบริการวิชาการ

ทุกหนวยงาน

ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน



กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
พัฒนาดานสิ่งแวดลอม (S1.4) จํานวนโครงการท่ี

มหาวิทยาลยัถายทอดองค
ความรู/นวัตกรรม/งานวิจยัเพ่ือ
แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถ่ิน
ในดานสังคม

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
4 โครงการ

(S1.5) จํานวนโครงการท่ี
มหาวิทยาลยัถายทอดองค
ความรู/นวัตกรรม/งานวิจยัเพ่ือ
แกปญหา/พัฒนาใหกับทองถ่ิน
ในดานสิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา
1 โครงการ

ไมนอยกวา
1 โครงการ

ไมนอยกวา
1 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

(A1.4) โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการท่ีชุมชนทองถ่ิน
สามารถนําไปใชประโยชนหรือ
ตอยอดได

รอยละ 35 รอยละ 40 รอยละ 45 รอยละ 50

(A1.5) จํานวนหลักสูตรท่ีมี
การบูรณาการการบริการ
วิชาการเขากับการเรียนการ
สอน

5 หลักสูตร 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร หลักสตูร

1.6 สงเสริมและสนับสนุนการ
ยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน

(A1.6) ผลงานดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกับ
ภูมิปญญาทองถ่ิน เอกลักษณ
และวัฒนธรรมของชาติ

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

คก.7 โครงการ อนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม และภมูิปญญา ทุกหนวยงาน

1.7 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติและทองถ่ิน

(S1.6) รอยละของผลงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ชาติและทองถ่ิน

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

ไมนอยกวา
รอยละ 50

คก.8 โครงการสืบสานศลิปวัฒนธรรม ทุกหนวยงาน

(A1.7) รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ไมนอยกวา
รอยละ80

ไมนอยกวา
รอยละ80

ไมนอยกวา
รอยละ80

ไมนอยกวา
รอยละ80



กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
1) (A1.8) การนําองคความรู

วัฒนธรรมอยุธยา ไปใชอางอิง
ในบทความวิชาการและ
งานวิจัยเพ่ิมข้ึน

ไมนอยกวา
1 เรื่อง

ไมนอยกวา
2 เรื่อง

ไมนอยกวา
3 เรื่อง

ไมนอยกวา
4 เรื่อง

คก.9 โครงการเผยแพรงานวิจัยและองคความรูวัฒนธรรม
อยุธยา

สอศ./สวพ.

(A1.9) จํานวนขอมูลงานวิจัย/
องคความรูดานวัฒนธรรม
อยุธยา

5 เรื่อง 8  เรื่อง 10 เรื่อง 12 เรื่อง คก.10 โครงการสงเสริมงานวิจัยและศึกษาองคความรู
วัฒนธรรมอยุธยา

คณะ/สอศ./สวพ.
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
2.1 ผลติครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (S2.1) รอยละของบัณฑติครูท่ี

มีงานทําภายใน 1 ป
รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 รอยละ 70 คก.11 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ความรูและ

ความสามารถของนักศึกษาครู ใหเปนครูมืออาชีพและเปน
ครูมาตรฐานสากล
คก.12 โครงการพัฒนาและปลูกฝงคุณลักษณะของการ
เปนครูท่ีดีใหแกนักศึกษาครู

คคศ.

คคศ.
(S2.2) รอยละบณัฑิตครูท่ีไดรับ
การบรรจุเขาทํางานในทองถ่ิน

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20

2.2 สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

(S2.3) รอยละของโรงเรียน
สพฐ. ในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัย
เปนพ่ีเลี้ยง

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 คก.13 โครงการพ่ีเลี้ยงใหกับโรงเรียนในทองถ่ินและพ้ืนท่ี
บริการการศึกษา

คคศ.

(S2.5) รอยละของนักเรยีนใน
โรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเปนพ่ี
เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติข้ัน
พ้ืนฐาน (O-Net) แตละวิชาผาน
เกณฑคะแนนรอยละ 50 ข้ึน
ไปเพ่ิมข้ึน

รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50

(S2.4) รอยละครูและบคุลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนใน
พ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 คก.14 โครงการยกระดับมาตรฐานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในพ้ืนท่ี
คก.15 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาดวยระบบ Stem
Education

คณะ/สํานัก/
สถาบัน

คคศ./ควท.
2.3 สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

(S2.6) รอยละของโรงเรียนท่ี
มหาวิทยาลยัเปนพ่ีเลี้ยงมีการ
นํานวัตกรรมการจดัการเรียนรู
ของโรงเรียนสาธิตไปใช
ประโยชน

รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 คก.16 โครงการวิจยัและพัฒนารปูแบบการผลิตและพัฒนา
ครูสูความเปนเลิศ
คก.17 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ
คก.18 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

คคศ.

คคศ.
คคศ.
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
3.1 สงเสริมการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

(S3.1) จํานวนโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับ
หนวยงานระดับจังหวัด

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
2 โครงการ

ไมนอยกวา
3 โครงการ

ไมนอยกวา
3 โครงการ

คก.19 โครงการสรางเสรมิศักยภาพภาพบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวเมืองมรดกโลก
คก.20 โครงการการจัดการทองเท่ียวเมืองมรดกโลก

สอศ./คณะ

สอศ.

3.2 สงเสริมและพัฒนาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม

(S3.2) จํานวนหลักสตูร
ฝกอบรมระยะสั้นดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม

ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

ไมนอยกวา
3 หลักสูตร

ไมนอยกวา
3 หลักสูตร

คก.21 โครงการพัฒนาหลักสูตรการดูแลผูสูงวัย
คก.22 โครงการสงเสริมการดูแลสุขภาพและการสราง
ชุมชนนาอยูของผูสูงวัยในชุมชนทองถ่ิน
คก.23 โครงการสงเสริมการสรางนวัตกรรมและงานวิจยั
ดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชน
ทองถ่ิน

คณะ
ควท.

ควท.
(A3.1) จํานวนการถายทอด
องคความรูแกชุมชนเปาหมาย
ในเขตพ้ืนท่ีบริการ
(พระนครศรีอยุธยา/อางทอง)

3 เรื่อง 5 เรื่อง 7 เรื่อง 7 เรื่อง

3.3 ผลติบัณฑิตดานสังคม
และดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของประเทศและ
ทองถ่ิน

(S3.3) จํานวนหลักสตูรสห
วิทยาการท่ีตอบสนองตอการ
พัฒนาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน

- - - ไมนอยกวา
2 หลักสูตร

คก.24 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับ
การทํางาน
คก.25 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรท่ีตอบสนอง
ความตองการของสังคม
คก.26 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชภาษาอังกฤษ

คมส./ควจ./ควท./
งานสหกิจศึกษา
คณะ/สนอ.(กบศ.)

คณะ/สคบ./สนอ.
(กบศ.)

(S3.4) ผลประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
อยูในระดับดี

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 คก.27 โครงการยกระดับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ทุกหนวยงาน/งาน
ประกันคณุภาพ

(S3.5) ผลประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ
สถาบัน/สํานัก และ
มหาวิทยาลยั อยูในระดับดี

รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80 รอยละ 80

3.4 พัฒนาศักยภาพผูบริหาร
อาจารยและบุคลากร

(S3.6) รอยละของบุคลากร
สายวิชาการท่ีดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ

รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30 คก.28 โครงการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ สนอ./คณะ



กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
(S3.7) รอยละของอาจารยท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก

รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30 รอยละ 30

(A3.8) รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการเขาสู
ตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน

รอยละ 1 รอยละ 2 รอยละ 3 รอยละ 4 คก.29 โครงการพัฒนาคณุภาพบคุลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

สนอ.

(A3.2) รอยละของบุคลากรมี
ความสามารถดานภาษาอังกฤษ
เปนไปตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลยักําหนด*

รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 รอยละ 80 คก.30 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใหกับบุคลากร
มหาวิทยาลยั

สนอ.

(A3.3) รอยละของอาจารยและ
บุคลากรไดรับการพัฒนา

รอยละ 40 รอยละ 50 รอยละ 60 รอยละ 70 คก.31 โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะแกบุคลากรสาย
วิชาการดานการจดัการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา
คก.32 โครงการพัฒนาบคุลากรเพ่ือจัดทําหลักสตูรระยะ
สั้น สําหรับใหบริการสังคมและเพ่ิมรายไดใหกับ
มหาวิทยาลยั

คณะ/สนอ.

คณะ/สนอ.

3.5 พัฒนาคณุภาพนักศึกษา (S3.8) รอยละของบัณฑิตท่ี
ประกอบอาชีพอิสระหรือ
สามารถสรางงานไดดวยตนเอง

รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 รอยละ 10 คก.33 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ
และคณุลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค
คก.34 โครงการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 (3Rs+8Cs)

คณะ/กพน.

คณะ/กพน.
(S3.10) รอยละความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต

รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85 รอยละ 85

(S3.9) รอยละของนักศึกษาท่ี
ผานเกณฑการทดสอบ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ของมหาวิทยาลัย

รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 คก.35 โครงการพัฒนาสมรรถนะดานภาษาตางประเทศแก
นักศึกษา

คณะ/สนอ.(กบ
ศ.)/ศูนยภาษา/
งานวิเทศสัมพันธ

3.6 ยกระดบังานวิจัยและ
นวัตกรรม

(S3.11) รอยละของอาจารยทํา
วิจัยตอจํานวนอาจารยท้ังหมด

รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 501) คก.36 โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหม
คก.37 โครงการอบรมเพ่ือตอยอดการพัฒนางานวิจัยเดิม

คณะ/สวพ.
คณะ/สวพ.

(A3.4) รอยละของจํานวน
นักวิจัยรุนใหมเพ่ิมข้ึน

รอยละ
25

รอยละ
25

รอยละ
25

รอยละ
25



กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
(A3.5) รอยละของจํานวน
ผลงานวิชาการของคณาจารย
ประจําท่ีไดรับการตีพิมพ
เผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ.

รอยละ
60

รอยละ
70

รอยละ
80

รอยละ
100

คก.38 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทําวิจัย
คก.39 โครงการคลินิกนักวิจัยเพ่ือใหไดรับการตีพิมพ

สวพ.
สวพ.

(S3.12) รอยละของ
ผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน

รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 รอยละ 50 คก.40 โครงการวิจยั/นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของทองถ่ิน หรือสามารถนําไปสูการแกไขปญหา
ใหกับทองถ่ินได

คณะ/สวพ.

(S3.13) รอยละของ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ี
สามารถนําไปใชประโยชนหรือ
ตอยอดในเชิงพาณิชย

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

ไมนอยกวา
รอยละ 30

คก.41 โครงการวิจยัและการสรางนวัตกรรมตาม
ยุทธศาสตรชาติ

สวพ./คณะ

2) (A3.6) งบประมาณกองทุนวิจัย
เพ่ิมข้ึน

รอยละ 2 รอยละ 2 รอยละ 2 รอยละ 2 คก.42 โครงการสนับสนุนการดาํเนินงานกองทุนวิจัย
คก.43 โครงการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือจัดหารายไดเขา
กองทุนวิจัย

คณะ/สวพ.
คณะ/สวพ.

3) (A3.7) จํานวนการจัดประชุม
การระดับชาต/ินานาชาติ

1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง คก.44 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สวพ.
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ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมและ
โครงสรางพ้ืนฐาน

(S4.2) รอยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมี
ตอบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลยั

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

คก.45 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีทางวัฒนธรรม
คก.46 โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเปน
มหาวิทยาลยัสีเขียว (Green University)
คก.47 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา
(ดานวิทยฯ)
คก.48 โครงการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา
(ดานสังคมฯ)
คก.49 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานและการ
อนุรักษพลังงาน
คก.50 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความ
ปลอดภัย

สนอ./สอศ.
สนอ.

ทุกหนวยงาน
สนอ./คณะ

สนอ.

4.2 พัฒนาระบบบรหิารจดัการ (S4.1) รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมสีวนได
สวนเสยี

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

คก.51 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หนวยงาน (ดานวิทยฯ)
คก.52 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
หนวยงาน (ดานสังคมฯ)

ทุกหนวยงาน

(S4.3) ระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน
การบริหารงาน

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

คก.53 โครงการการดําเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลและ
ความโปรงใส

สนอ.

4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศ
และฐานขอมลู

(S4.1) รอยละความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมสีวนได
สวนเสยี

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

ไมนอยกวา
รอยละ85

คก.54 โครงการพัฒนาฐานขอมลูดานการวิจัย
คก.55 โครงการถายทอดนวัตกรรมองคความรูเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินอยางตอเน่ืองและยั่งยืน
คก.56 โครงการพัฒนาฐานขอมลูเครือขายความรวมมือ
ของมหาวิทยาลัย
คก.57 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการ
สนับสนุนการเรยีนการสอนและการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยั
คก.58 โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สวพ.
ทุกหนวยงาน

สนอ.

สวท.

สวท.

สวท.



กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
คก.59 โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือการเรียน
การสอน
คก.60 โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา สนับสนุนการผลติสื่อ และสารสนเทศเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

สวท.

(4.4) จํานวนระบบงาน/
ฐานขอมูลเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจหลัก

ไมนอยกวา
1 ระบบ/

ฐาน

ไมนอยกวา
1 ระบบ/

ฐาน

ไมนอยกวา
1 ระบบ/

ฐาน

ไมนอยกวา
1 ระบบ/

ฐาน

คก.61 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

4.4 พัฒนาภาพลักษณ
มหาวิทยาลยั

(A4.1) รอยละในการรับรู
ขาวสารของบุคลากรภายใน

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

ไมนอยกวา
รอยละ 85

คก.62 โครงการประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร
มหาวิทยาลยั
คก.63 โครงการสรางภาพลักษณมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา

สนอ.

สนอ.

4.5 สรางเครือขายการทํางาน
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

(A4.2) จํานวนบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระดบั
มหาวิทยาลยั

ไมนอยกวา
2 MOU

ไมนอยกวา
2 MOU

ไมนอยกวา
2 MOU

ไมนอยกวา
2 MOU

คก.64 โครงการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
โรงเรียน สถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใน
การผลิตและพัฒนาครูท้ังในประเทศและตางประเทศ
คก.65 โครงการแสวงหาความรวมมือและบรูณาการ
บริการวิชาการดานวิทยาศาสตรสขุภาพและสิ่งแวดลอมกับ
หนวยงานภายนอก

คคศ.

ควท.
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แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - - - - - คก.66 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ทุกหนวยงาน

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน

กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ พ.ศ.) โครงการหลกั ผูรับผิดชอบ2561 2562 2563 2564
แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน

- - - - - คก.67 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา

สนอ.
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สวนที่ 4
การนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สูการปฏิบัติ

ในการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สูการปฏิบัติ มหาวิทยาลัยไดวางระบบและกลไกการดําเนินงานไวดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
โดยการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน

2. มหาวิทยาลัยจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของ
มหาวิทยาลัย

3. คณะ/สํานัก/สถาบัน จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป ท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธระยะ 5 ป ของ
คณะ/สํานัก/สถาบัน
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แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนปฏิบัติราชการประจําป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัย คณะ/สํานัก/สถาบัน

แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป
คณะ/สํานัก/สถาบัน

แผนปฏิบัติราชการประจําป
คณะ/สํานัก/สถาบัน

คณะกรรมการดําเนินงาน
(1) ระดับมหาวิทยาลัย / (2) ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน



สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

เม่ือมีการนําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติราชการประจําปแลว มหาวิทยาลัยจึงกําหนดกรอบระยะเวลา
การติดตามผลการดําเนินงาน และการประเมินผลความสําเร็จไวในสวนนี้ เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนาของผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรค และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงแกไข
ตอไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้

5.1 การติดตามผลการดําเนินงาน

5.1.1 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

5.1.2 การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

5.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ตัวชี้วัดสําเร็จของการดําเนินตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป

ช่ือตัวช้ีวัด คาเปาหมาย
ครึ่งแผน สิ้นสุดแผน

ระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ระดับ 4 ระดับ 5

เกณฑการวัด

ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 50 - รอยละ 59.99
ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 60 - รอยละ 69.99
ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 70 - รอยละ 79.99
ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 80 - รอยละ 89.99
ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุรอยละ 90 - รอยละ 100

สูตรในการคํานวณ
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คร่ึงแผน
(ปงบประมาณพ.ศ. 2562)

สิ้นสุดแผน
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2561 2562 2563 2564

เดือนกันยายน (สิ้นสุดปงบประมาณ)

จํานวนตัวชี้วัดท่ีบรรลุเปาหมาย X 100

จํานวนตัวชี้วัดท้ังหมด




