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บทสรุปผู้บริหาร 

 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๙,๑๓,๑๔,๑๖ และ ๑๗                
บัญญัติให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้สอดคล้อง
กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
 สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564             
เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าประกอบกับข้อคิดเห็นจากผลการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 
 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น                 
แนวทางการปฏิบัติราชการไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ภายใต้หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง              
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ปรับปรุงประจ าปี              
พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผน
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์              
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ ๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
และการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2564 โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงบประมาณจ านวนทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,147,900 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) จ าแนกงบประมาณดังต่อไปนี้ งบประมาณภายใน งบประมาณแผ่นดิน (ท านุฯ)
765,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
1,004,800 บาท (หนึ่งล้านสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) งบบ ารุงการศึกษา 232,500  บาท (สองแสนสามหมื่น
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) งบบ ารุงการศึกษา (งบยุทธศาสตร์ฯ) 600,500 บาท (หกแสนห้าร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณภายนอก  เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด) 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เงินอุดหนุนจาก อบจ.  565,700 บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) งบหน่วยอนุรักษ์ฯ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 113,900  บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

โดยสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 สถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา 
จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น” การแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  1                    
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาและ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ  

 
 
 
         สถาบันอยุธยาศึกษา 
         พฤศจิกายน 2560 
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ค าน า 

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จัดท าขึ้นตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ.2560 -2564)                     
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) 
(ร่าง) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี                 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาการผลิตครูเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้สู่อนาคตการศึกษาไทย                
พ.ศ. 2559 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ
ไปสู่วิสัยทัศน์ ตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอด               
สู่การปฏิบัติ ในระดับต่าง ๆ ภายใต้หลักการและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตามกระบวนการจัดท าแผน              
และผลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดตาม         
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผล              
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
         สถาบันอยุธยาศึกษา 
         พฤศจิกายน  2560 
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   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
 

 



บทท่ี 1  

ความเป็นมาของสถาบนัอยุธยาศึกษา 
 

 

 
 
สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ด าเนินงาน

ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
การละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู  ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่ประการหนึ่ง                    
คือการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”                      
โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์                
เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ 
อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   

 



 
  

 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา      หน้า ๒ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอศิลปวัฒนธรรม ณ อาคาร ๓ 
 
พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 

เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา              
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ต่อมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓                   
เป็น “หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒                     
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม               
พ.ศ. ๒๕๒๘   
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นิทรรศการบนเรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ                
ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้สถาบันราชภัฏ              
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา               
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่ 
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิกในครอบครัวและพ้ืนที่    
การใช้สอยที่เอ้ือต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากที่ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลื่อนฐานะขึ้น เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”               
ท าหน้าที่ใน ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา                     
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ               
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 
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เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ที่แห่งนี้เมื่อ พ .ศ.๒๕๔๙                   
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง 
เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษาและ
ผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

 

 
อยุธยา Bird's Eye View มองมุมใหม่ (๒๕๕๗). www.youtube.com/watch?v=d๐๙wnZimZKU 

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบนัอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้ งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย                     
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้                   
เชิดชู ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน               
มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่เคยเป็น 
ราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ                   
ที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่อุดมสมบูรณ์  มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ และอารยธรรม                     
จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จ
ประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี
แห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 
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จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น         
เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม     
การละเล่นพื้นบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่ตั้ง/อาณาเขต 
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์                 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง            
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา



 
  

 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา      หน้า ๖ 
 

2. โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน 
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2.1  รายช่ือคณะกรรมการบริหารงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
๑. นางสาวจงกล   เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๒. นางสาวสุภารัตน ์  ชัยกิตติภรณ์ รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
๓. นางกันยารัตน์   คงพร  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. นางสาวชนิกานต์  ผลเจริญ  รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตติยา    พาวินัย  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

2.2  รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน  
  1.  นางสาวธัญวลัย  แก้วแหวน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

2.  นางสาวสายรุ้ง  กล่ าเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
3.  นางประภาพร  แตงพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
4.  นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   

  5.  นายอายุวัฒน์  ค้าผล  นักวิชาการศึกษา  
  6.  นางสาธิยา   รื่นชล  นักวิชาการศึกษา  

7.  นายพัฑร์   แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา  
  8.  นายปัทพงษ์   ชื่นบุญ  นักวิชาการศึกษา  
  9.  นางสาวอรอุมา  โพธิ์จิ๋ว  นักวิชาการศึกษา 
  ๑0.  นางยุพด ี   ป้อมทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
  ๑1.  นางสายใจ   ขันธฤกษ์ คนงาน 
  12.  นางอรุณ   ช านาญหมอ คนงาน 

3. นโยบาย  
 1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชา 
     มาใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
4. ปรัชญา 

รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

5. วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 
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6. พันธกิจ 
 1. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 
 

7. กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะ 
      เมืองมรดกโลก 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ 
     ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

8. เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 
 

9. วัฒนธรรมองคก์ร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

10. ค่านิยม 
 ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันอยุธยาศกึษามหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา      หน้า ๙ 
 

11. งบประมาณที่สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

งบประมาณภายใน 
งบประมาณแผ่นดิน (ท านุฯ)           765,000  บาท 
งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)   1,004,800  บาท  
งบบ ารุงการศึกษา           232,500  บาท 
งบบ ารุงการศึกษา  (งบยุทธศาสตร์ฯ)       600,500  บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           2,602,800  บาท 
งบประมาณภายนอก 
เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด)       265,000  บาท 
เงินอุดหนุนจาก อบจ.         565,700  บาท 
งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (รออนุมัติ)     113,900  บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              944,600  บาท 

  รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร                   4,147,900  บาท    
                     (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณภายใน 
 

ที่ โครงการ ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน (ท านุฯ)  765,000  บาท 

1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
การศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรม
อยุธยา  (140,500 บาท) 

1.1 กิจกรรม จัดท าวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 131,000 

1.2 กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 9,500 

2 โครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์
ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา  
(264,050 บาท) 
 

2.1 กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวชิาการ 199,700 
2.2 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา   30,000 
2.3 กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจยั ครั้งที่ 1     9,150 
2.4 กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจยั ครั้งที่ 2 9,150 
2.5 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 

           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่ 1 
5,350 

2.6 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 
           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่ 2 

5,350 

2.7 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 
           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่ 3 

5,350 

3 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวเมืองโลก 
(120,000 บาท) 

3.1 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 1 

30,000 

3.2 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 2 
 

  30,000 
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ที่ โครงการ ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
3.3 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง 

           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 3 
30,000 

3.4 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 4 

30,000 

4 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 

4.1 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 
               ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

    63,000 

5 โครงการการจัดการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก (75,200 บาท) 
 

5.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
           ร่วมสมัย ในหัวข้อสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่น 
           มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3     

55,200 

5.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย  
                ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (2 ครั้ง) 

  20,000 

6 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(42,250 บาท) 

6.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ 
           วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 

21,125 

6.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ 
           วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 

21,125 

7 โครงการถ่ายทอดศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(60,000 บาท) 

7.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์ 
           พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 

30,000 

7.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์ 
           พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2   

30,000 

งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 1,004,800  บาท 
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า

สถาบันอยุธยาศึกษา  
(732,500 บาท) 

8.1 เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 700,000 
8.2 เครื่องปริ้นเตอร์สี จ านวน 2 เคร่ือง     24,000 
8.3 เครื่องแฟ็กซ์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 8,500 

9 โครงการ งานทาสีปรับปรงุศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา 272,300 
งบบ ารุงการศึกษา  232,500  บาท 

10 กิจกรรมการบริหารจัดการ
ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
(187,320 บาท) 

10.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม 
ประสานงานราชการ/ ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 

42,320 

10.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน/ถ่ายเอกสาร  35,000 
10.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  5,000 
10.4 ค่าวัสดุการเกษตร    5,000 
10.5 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน  10,000 
10.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์) 40,000 
10.7 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เงินลงขัน) 
50,000 

11 กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 25,180 
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ที่ โครงการ ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
12 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบัน

อยุธยาศึกษา (20,000 บาท) 
12.1 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์     15,000 
12.2 จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี   5,000 

งบบ ารุงการศึกษา  (ยุทธศาสตร์ฯ) 600,500  บาท 
13 โครงการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 90,000 
14 โครงการการวิจัยประวัติศาสตรช์ุมชน 300,000 
15 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ศิลปินสัญจร) 210,500 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,602,800 

 

งบประมาณภายนอก 

ที่ โครงการ ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบเงินรายไดต้ลาดนัด  265,000  บาท 

16 กิจกรรม วันสงกรานต ์ 65,000 
17 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวดับรมพุทธาราม) 35,000 
18 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) 3,000 
19 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบชูา) 3,000 
20 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) 3,000 
21 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา) 28,000 
22 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) 48,000 
23 กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย 50,000 
24 กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณ ี(วันลอยกระทง) 30,000 

งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  565,700 บาท  
25 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 100,000 
26 โครงการ“สอนน้องเรียนศิลป์” 100,000 
27 โครงการวิจัยการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีศึกษาอ าเภอเสนา 265,700 
28 โครงการวิจัยการพัฒนาเสน้ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชมุชนคลองสระบัว 100,000 

งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 113,900 บาท 
29 แผนงานที่ ๑ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 

      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๗๕,๐๐๐ 

30 แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
      โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่ง 
      ศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

38,900 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,600 
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บทท่ี ๒ 

หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการด าเนินการตามกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการของแผน ซึ่งมีแนวทางและข้ันตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. หลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์                
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ              
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้นหรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

มาตรา 13 ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส านักงบประมาณ ร่วมกันจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้องด าเนินการ
จัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

มาตรา 14 ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดท าเป็นแผนสี่ปี                    
โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง                   
ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่วนราชการหรือ
บุคคลที่จะรับผิดชอบ ในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ 
ระยะเวลาด าเนินการและการติดตามประเมินผล แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25 61 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผน 
สี่ปีซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง
ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้วให้
ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 17 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกันก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให้สามารถใช้ได้กับแผนปฏิบัติราชการที่ต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกินสมควร 

1.2 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 34 ก าหนดให้ “คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม การตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง” 

1.3 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 
ข้อ 8 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
(1) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(2) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้จัดท าและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของปีงบประมาณต่อไป 
ข้อ 9 ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าคณะรัฐมนตรีมีมติให้มี             

การปรับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาลหรือเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถานการณ์              
ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด าเนินการแก้ไข
แผนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้น าข้อระเบียบข้อ 5 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขแผนนิติบัญญัติและ
แผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินที่แก้ไขด้วย 
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ในกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้ส่วนราชการด าเนินการในเรื่องใด แม้ว่าเรื่องนั้นจะมิได้ก าหนด
ไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ส่วนราชการมีหน้าที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และถ้าเรื่องนั้น
จ าเป็นต้องแก้ไขแผนปฏิบัติราชการด้วย ให้ส่วนราชการด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในมาตรา  18 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

เมื่อมีกรณีตามวรรคสอง หรือกรณีที่ส่วนราชการขอแก้ไขแผนปฏิบัติราชการเพราะเหตุตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ.2546 และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังกล่าวแล้ว ให้ส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติให้แก้ไข
แผนปฏิบัติราชการรีบแจ้งให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
แผนนิติบัญญัติด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องกันโดยเร็ว 
 1.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดประเด็น
ทิศทาง และนโยบายแผนอุดมศึกษาระยะยาว โดยวางเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผนในปี  พ.ศ. 2565                         
คือ การยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษา ในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน 
และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ 

2. แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภารกิจหลัก
ที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท า
ให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ  
 จากหลักการดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ด้านกระบวนการพัฒนาแผนไว้ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่ เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับ            
ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๔) 

2. มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่หน่วยงานภายใน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติ การประจ าปีครบ ๔  พันธกิจ                  

คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้        

เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ 
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6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ             
๒ ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือทราบ 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง           
และรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

8. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน           
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

3. ขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 
 จากกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ข้างต้นใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
๒๘ วันท าการ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติในแต่ละข้ันตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างาน (๑ วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
   ๑) สถาบันอยุธยาศึกษา ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทุกกลุ่มงาน 
  ขั้นตอนที่  2  ศึกษาและก าหนดแนวทาง ขั้ นตอนในการด า เนินการ (๒5 วัน )                       
มีกระบวนการดังนี้ 
    2) สถาบันอยุธยาศึกษา  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา จากคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ             
(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ่ือการจัดท างบประมาณ ของส านักงบประมาณ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2563-2567  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
    3) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ร่วมกัน
พิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  ให้สมบูรณ์ และจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕61 

  ขั้นตอนที่ 3 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ต่อคณะกรรมการ
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ (1-5 วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
    4) จัดประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือเสนอร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และสรุปมติที่ประชุม 
     - กรณี ไม่ เห็นชอบ คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี                   
พ.ศ. ๒๕61 ด าเนินการปรับแก้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  สถาบันอยุธยาศึกษา                      
ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม โดยย้อนกลับไปด าเนินการตามกระบวนการตั้งแต่กระบวนการที่ 2 เป็นต้นไป 
ตามล าดับ 
     - กรณีเห็นชอบ ให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

  ขั้นตอนที่ 4  เผยแพร่ (๑ วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
    5)  สถาบันอยุธยาศึกษา จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา  เพ่ือจัดส่งไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ต่อไป 
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  ขั้นตอนที่ 5  ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ (๑ วัน) มีกระบวนการดังนี้ 
    6)  จัดประชุมถ่ายทอดแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ประจ าสถาบัน
อยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ 
  ขั้นตอนที่ 6  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีกระบวนการดังนี้ 
    7)  สถาบันอยุธยาศึกษา ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  ไม่อนุมัติ 
        อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ : แสดงขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลและแนวทางในการ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

ประชุมคณะกรรมการ 
และจัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 

เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีต่อ 
คณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

- จัดท ารูปเล่ม 
- จัดประชุมเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 

 

ปฏิบัติงานตามแผนงาน 
 

ก ากับ ติดตาม  และประเมินผลตามแผน 
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4.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสถาบันอยธุยาศึกษา 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยวิธี SWOT (SWOT Analysis) ท าให้

สถาบันอยุธยาศึกษา ทราบถึงจุดแข็ง (S: Strengths) จุดอ่อน (W: Weakness) โอกาส (O: opportunities) 
และอุปสรรค (T:Treats)  เพ่ือน าไปพัฒนาได้ต่อไป ซึ่งจากการทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้วย 
วิธี SWOT (SWOT Analysis) ดังกล่าว สามารถประมวลผลการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญได้ดังต่อไปนี้  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจดุอ่อน)  
 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1 . มี ภ าพ ลั กษ ณ์ ที่ โด ด เด่ น ใน งาน ท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงมีเครือข่ายทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่น
และระดับชาติที่เข้มแข็ง 

1. บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ที่ไม่เพียงพอ                    
ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน อาจไม่
ค รอบ ค ลุ มต่ อ ก ารด า เนิ น งาน ด้ าน ท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาตามพันธกิจของสถาบันอยุธยา
ศึกษา เนื่องจากสถาบันมีบทบาทส าคัญในการเป็น
แหล่งข้อมูลศิลปวัฒนธรรมอยุธยา การมีข้อจ ากัด
ดังกล่าว อาจท าให้เกิดการตรวจสอบดูแลข้อมูลที่ไม่
ทั่วถึง ไม่ครอบคลุม และน าไปสู่ความผิดพลาดในการ
น าเสนอข้อมูลได้ 

2. มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดดเด่นทางด้านภูมิ
ปัญญาภาคกลาง และมีที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองมรดกโลก 

2. อาคาร สถานที่ในการให้บริการไม่เพียงพอและไม่
สอดคล้องกับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งในส่วน
ของอาคารที่ตั้งสถาบันและอาคารหอศิลป์แห่งชาติ 

3 . บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สามารถถ่ายทอดได้  รวมถึงมีความพร้อมในการ
ให้บริการข้อมูลอยุธยาศึกษา เป็นที่พึ่งทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

3. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และยังขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญเฉพาะด้านในบางศาสตร์ เช่น ด้านการ
ประชาสั มพั นธ์  ดู แลระบบสารสน เทศ  รวมถึ ง 
นักวิชาการยังมีจ านวนน้อย ท าให้ไม่สามารถขยาย
กรอบและคุณภาพการด าเนินงานให้ครอบคลุมต่อ
ความคาดหวังของท้องถิ่นได้ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)  
 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
   

  

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบายของรัฐบาลและจังหวัดส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา อีก
ทั้ง พื้นที่โดยรอบสถาบันอยุธยาศึกษาแวดล้อมไปด้วย
แหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ 

1. ทิศทางการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้มีการบูรณาการ
ร่วมกัน ในเรื่องการก าหนดกรอบการท างาน นโยบาย
และงบประมาณ รวมถึงความต่อเนื่องในการด าเนิน
โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. มี โอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 

2. แหล่งงบประมาณภายนอก ไม่เห็นความส าคัญของ
งานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มที่  โดยไม่มีความ
ชัดเจนในเรื่องของงบประมาณและลักษณะของ
กิจกรรมที่ของบประมาณสนับสนุนในแต่ละปี 
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5.  ความเชื่อมโยงระหว่าง SWOT วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

S 
1. มีภ าพลักษณ์ ที่ โดดเด่นในงานท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา รวมถึงมี เครือข่ายทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่เข้มแข็ง 
2. มีรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมโดดเด่นทางด้าน
ภูมิปัญญาภาคกลาง และมีที่ตั้งอยู่ ในเขตเมือง
มรดกโลก 
3 . บุ ค ล าก รมี ค ว าม รู้  ค ว าม ส าม า รถ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น สามารถถ่ายทอดได้ รวมถึงมีความพร้อม
ในการให้บริการข้อมูลอยุธยาศึกษา เป็นที่พึ่งทาง
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 

W 
1. บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ที่ไม่เพียงพอ ท าให้การ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน อาจไม่ครอบคลุมต่อการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ตามพันธกิจ
ของสถาบันอยุธยาศึกษา เนื่องจากสถาบันมีบทบาทส าคัญใน
การเป็นแหล่งข้อมูลศิลปวัฒนธรรมอยุธยา การมีข้อจ ากัด
ดังกล่าว อาจท าให้เกิดการตรวจสอบดูแลข้อมูลที่ไม่ทั่วถึง ไม่
ครอบคลุม และน าไปสู่ความผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูลได้ 
2. อาคาร สถานที่ในการให้บริการไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา ทั้งในส่วนของอาคารที่ตั้ง
สถาบันและอาคารหอศิลป์แห่งชาติ 
3. บุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญ
เฉพาะด้านในบางศาสตร์ เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ดูแล
ระบบสารสนเทศ รวมถึง นักวิชาการยังมีจ านวนน้อย ท าให้
ไม่สามารถขยายกรอบและคุณภาพการด าเนินงานให้
ครอบคลุมต่อความคาดหวังของท้องถิ่นได้ 

O 
1. นโยบายของรัฐบาลและจังหวัดส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
อีกทั้ง พื้นที่โดยรอบสถาบันอยุธยาศึกษาแวดล้อม
ไปด้วยแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ 
2. มีโอกาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภายนอก 
 
 

T 
1. ทิศทางการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาและ
หน่วยงานภายนอกที่เกีย่วข้อง ไม่ได้มีการบูรณาการร่วมกัน 
ในเรื่องการก าหนดกรอบการท างาน นโยบายและ
งบประมาณ รวมถึงความต่อเนื่องในการด าเนินโครงการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. แหล่งงบประมาณภายนอก ไม่เห็นความส าคัญของงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมอยา่งเต็มที่ โดยไม่มคีวามชัดเจนในเร่ือง
ของงบประมาณและลักษณะของกิจกรรมที่ของบประมาณ
สนับสนุนในแต่ละปี 
 

วิสัยทัศน์ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 
ภายใน พ.ศ. 2564  
สถาบันอยุธยาศึกษา  
จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้
ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
เป็นศนูยก์ลางการเรียนรู้
และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอยุธยา 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการ 
 

 
 

กลยุทธ ์
สถาบันอยุธยาศึกษา 

 
1. พัฒนาสถาบันอยุ ธยาศึกษา              
ให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
ในฐานะเมืองมรดกโลก 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศของ
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา  
เพื่ อ ข ย า ย เค รื อ ข่ า ย แ ล ะ
เสริมสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
3. พัฒนาประสิทธิภ าพการ
บ ริ ห า รจั ด ก า รอ ง ค์ ก รต าม          
พันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 



แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  สถาบันอยุธยาศกึษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า ๑๘ 
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 5.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับบริบทการพัฒนาด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์การผลิต
และพัฒนาก าลังคนของ

ประเทศในช่วงการ
ปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่สอง 

กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 
15 ปี 

นโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาการศึกษา 
ระยะ 15 ปี ของ มรภ.อย. 

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา 
การผลิตครูเพ่ือปฏริูปการเรียนรู้

สู่อนาคตการศึกษาไทย 

แผน
ยุทธศาสตรR์eprofiling 

มหาวิทยาราชภัฏ 

(ร่าง) กรอบทิศทาง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 

แผนยุทธศาสตร์  5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนา 

แหล่งเงิน 
  * งบประมาณแผ่นดิน 
  * งบรายได้มหาวิทยาลัย 
  * งบอ่ืนๆ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

โครงการ/กจิกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบริหารจัดการ 
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5.2 ความเชื่อมโยงเชิงประเด็นของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับบริบทการพัฒนาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 

     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 
บริบทการพัฒนาด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 

บรบิทเชิงยุทธศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลัย 

1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

1.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพื่อ (1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมี คุณภาพสู่ตลาดแรงงาน                                     
และ (2) พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ               
ในโลกาภิวัตน์ รวมท้ัง (3) สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย (4) โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล                    
การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย                     
และเอกภาพเชิงระบบ 

1.5 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2-3 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

1.7 แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 

บรบิทเชิงยุทธศาสตร์ระดบัสถาบนัอยุธยาศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

บรบิทเชิงนโยบายมหาวทิยาลัย 
2.3 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข้อที่ 3 เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมท่องเท่ียวท่ีเป็น 

          เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
บรบิทเชิงนโยบายระดบัสถาบันอยธุยาศึกษา 1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามาใช้ 

    เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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5.3 แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ปรับปรุงประจ าปี พ.ศ. 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
เป้าหมาย 

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนผลงานดา้นท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมที่สอดคล้อง 
    กบัภูมิปญัญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวฒันธรรมของชาติ  
    27 โครงการ/กิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
    3,650 คน 
3. ร้อยละของผู้รับรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเปา้หมาย/ 
    ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 85 
 

1. จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยน าศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
2. จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจยัเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา 
    ให้กับท้องถิ่นในด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
3. จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจยัเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา 
    ให้กับท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
4. ร้อยละของผลงานด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัยไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหนว่ยงานระดบั 
    จังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
7. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
    ต่อยอดได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
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ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

8. จ านวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาของชุมชน 5 ครั้ง 
9. ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรม 
    ของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
11. การน าองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยาไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น  ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
12. จ านวนข้อมูลงานวิจยั/องคค์วามรู้ด้านวฒันธรรมอยุธยา 5 เรื่อง 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
 

1) ถ่ายทอดองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่นและประชาชน 
2) พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3) เผยแพร่และประชาสัมพันธภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น สู่สังคมและประชาคมโลก 
4) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติและท้องถิ่นกับภาครัฐ  
    ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
5) ศึกษา วิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางดา้นวฒันธรรมของชาตแิละท้องถิ่น 
6) อนุรักษ์ สืบสาน ฟืน้ฟูศิลปวฒันธรรมของชาติและท้องถิ่น 
7) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น สู่สังคมและประชาคมโลก 
8) พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความรู้วัฒนธรรมอยุธยา 
9) ให้ความรู้โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย 
10) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11) สร้างความร่วมมือและบูรณาการการจัดกจิกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในเมืองมรดกโลก  



 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1      สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียุธยา หน้า ๒๓ 
 

กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

      กบัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
12) สนับสนนุการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
13) ผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในเมอืงมรดกโลก 
14) ศึกษาและวิจยัเพื่อหาแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
15) ให้ความรู้กับประชาชนเก่ียวกับการเป็นมรดกโลกของอยุธยา 
16) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก  
17) พัฒนาโครงการ One Day Trip 
18) สนับสนนุการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
19) ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา
เพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
2) ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมจดักิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมกับประชาชนในพื้นที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าหมาย 
2.1 มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
2.2 มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
2.3 มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 

1. จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้อง  
    กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติ  
    27 โครงการ/กิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม   
    3,650 คน 
3. ร้อยละของผู้รับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ 
    ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  85 
 

1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดับดี ร้อยละ  80 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
4. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
    ร้อยละ 50 
5. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 40 
6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 1 
7. ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
8. จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 MOU 
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กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

กลยุทธ ์ แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการองค์กรตามพันธกิจ
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

1) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยทุธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมการสร้างความผาสุกให้กับบุคลากรทุกระดับ 
3) พัฒนาแผนบริหารและพฒันาบุคลากรที่มีความสอดคล้องกบัทิศทางและ 
    เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
4) พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
5) พัฒนาเครือข่ายการท างานกบัส่วนราชการในระดับจงัหวัด/ภาค 
6) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 
7) พัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเปน็เลิศ 
8) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
9) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังานและการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย 
10) ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในสถาบนัอยุธยาศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
11) มีการพัฒนาอาคารสถานที ่และภูมิทัศน์อย่างสม่ าเสมอ 

 



บทท่ี  3 

แผนปฏิบัติราชการ งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

1. นโยบาย  
 1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชา 
     มาใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

2. ปรัชญา 
รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

3. วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 

4. พันธกิจ 
 1. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 2. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 3. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 

5. กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะ 
      เมืองมรดกโลก 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพื่อขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความ 
     ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

6. เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

7. วัฒนธรรมองคก์ร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

8. ค่านิยม 
 ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
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9. วัตถุประสงค์ของแผน 
1. เพ่ือท านุบ ารุงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและพัฒนาท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้ตอบสนองพันธกิจของสถาบัน 

10. ตัวชี้วัดความส าเร็จของส านักงบประมาณ 
1. จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และ         
    วัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/กิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม  3,650 คน 
3. ร้อยละของผู้รับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มข้ึน ร้อยละ 85 

11. ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 

1. จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยน าศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
2. จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/ 
    พัฒนาให้กับท้องถิ่นในด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
3. จ านวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/ 
    พัฒนาให้กับท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

  4. ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและ 
      ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงาน 
    ระดับจังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
7. จ านวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ 
    ประโยชน์ต่อยอดได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
8. จ านวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาของชุมชน 5 ครั้ง 
9. ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์และ 
   วัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  11. การน าองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยาไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น 
        ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

 12. จ านวนข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 5 เรื่อง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันอยู่ในระดับดี ร้อยละ  80 
  2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  4. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 
      ก าหนด ร้อยละ 50 
  5. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 40 
  6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ร้อยละ 1 
  7. ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
  8. จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 MOU 
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12. ความเชื่อมโยงเชิงประเด็นของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับบริบทการพัฒนาด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

     ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 
บริบทการพัฒนาด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 

บรบิทเชิงยุทธศาสตร์ระดบัมหาวทิยาลัย 

1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

1.4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย เพื่อ (1) ผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและ (2) พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมท้ัง (3) สนับสนุนการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของท้องถิ่นไทย (4) โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบน
พื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ 

1.5 แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2-3 การเป็นแหล่งจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ท่ีสร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

1.7 แผนยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น 

บรบิทเชิงยุทธศาสตร์ระดบัสถาบนัอยุธยาศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

บรบิทเชิงนโยบายมหาวทิยาลัย 
2.3 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ข้อที่ 3 เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมท่องเท่ียวท่ีเป็น

เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
บรบิทเชิงนโยบายระดบัสถาบันอยธุยาศึกษา 1. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามาใช้เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
3. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
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13. ความเชื่อมโยงเชิงประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับบริบทของสถาบนัอยุธยาศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
เป้าหมาย   

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.3 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสังคม 
1.4 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
1.5 ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์สถาบันอยุธยาศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
เป้าหมาย 

1. สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
       ในฐานะเมืองมรดกโลก 
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือขยายเครือข่ายและเสริมสร้าง 
     ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย 

1. มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  
2. มีระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
3. มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
4. มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 
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14. สรุปงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการจัดสรรตามยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบประมาณภายใน 
งบประมาณแผ่นดิน (ท านุฯ)           765,000  บาท 

 งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)   1,004,800  บาท  
 งบบ ารุงการศึกษา           232,500  บาท 

งบบ ารุงการศึกษา  (งบยุทธศาสตร์ฯ)       600,500  บาท 
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           2,602,800  บาท 

งบประมาณภายนอก 
 เงินรายได้จากเงินผลประโยชน์ (ตลาดนัด)       265,000  บาท 
 เงินอุดหนุนจาก อบจ.         565,700  บาท 
 งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          113,900  บาท 

         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น              944,600  บาท 
         รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร             4,147,900  บาท    
                     (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณภายใน 
 

ที่ โครงการ ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน (ท านุฯ)  765,000  บาท 

1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและ
การศึกษาองค์ความรู้วัฒนธรรม
อยุธยา  (140,500 บาท) 

1.1 กิจกรรม จัดท าวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 131,000 

1.2 กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวฒันธรรม
อาเซียน 

9,500 

2 โครงการเผยแพร่งานวิจัยและองค์
ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา  
(264,050 บาท) 
 

2.1 กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวชิาการ 199,700 
2.2 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา   30,000 
2.3 กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจยั ครั้งที่ 1     9,150 
2.4 กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจยั ครั้งที่ 2 9,150 
2.5 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 

           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่ 1 
5,350 

2.6 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 
           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่ 2 

5,350 

2.7 กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 
           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่ 3 

5,350 

3 โครงการสร้างเสริมศักยภาพการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวเมืองโลก 
(120,000 บาท) 

3.1 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 1 

30,000 

3.2 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 2 
 

  30,000 
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ที่ โครงการ ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
  3.3 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง 

           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 3 
30,000 

3.4 กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นที่ 4 

30,000 

4 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา 

4.1 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 
               ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

    63,000 

5 โครงการการจัดการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก (75,200 บาท) 
 

5.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
           ร่วมสมัย ในหัวข้อสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่น 
           มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3     

55,200 

5.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย  
                ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (2 ครั้ง) 

  20,000 

6 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(42,250 บาท) 

6.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ 
           วัฒนธรรม ครั้งที่ 1 

21,125 

6.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ 
           วัฒนธรรม ครั้งที่ 2 

21,125 

7 โครงการถ่ายทอดศาสตร์ของ
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(60,000 บาท) 

7.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร ์
           พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 

30,000 

7.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร ์
           พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2   

30,000 

งบประมาณแผ่นดิน (จัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) 1,004,800  บาท 
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า

สถาบันอยุธยาศึกษา  
(732,500 บาท) 

8.1 เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 700,000 
8.2 เครื่องปริ้นเตอร์สี จ านวน 2 เคร่ือง     24,000 
8.3 เครื่องแฟ็กซ์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 8,500 

9 โครงการ งานทาสีปรับปรงุศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา 272,300 
งบบ ารุงการศึกษา  232,500  บาท 

10 กิจกรรมการบริหารจัดการ
ส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
(187,320 บาท) 

10.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม 
ประสานงานราชการ/ ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิง 
ในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 

42,320 

10.2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน/ถ่ายเอกสาร  35,000 
10.3 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  5,000 
10.4 ค่าวัสดุการเกษตร    5,000 
10.5 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน  10,000 
10.6 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์) 40,000 
10.7 ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เงินลงขัน) 
50,000 

11 กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

25,180 
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ที่ โครงการ ที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
12 กิจกรรม การประชาสัมพันธ์สถาบัน

อยุธยาศึกษา (20,000 บาท) 
12.1 จัดท าปา้ยประชาสัมพนัธ์     15,000 
12.2 จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี   5,000 

งบบ ารุงการศึกษา  (ยุทธศาสตร์ฯ) 600,500  บาท 
13 โครงการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมในประเทศ 90,000 
14 โครงการการวิจัยประวัติศาสตรช์ุมชน 300,000 
15 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ศิลปินสัญจร) 210,500 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,602,800 
 

งบประมาณภายนอก 
 

ที่ กิจกรรม/โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบเงินรายไดต้ลาดนัด  265,000  บาท 

16 กิจกรรม วันสงกรานต ์ 65,000 
17 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวดับรมพุทธาราม) 35,000 
18 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) 3,000 
19 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบชูา) 3,000 
20 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) 3,000 
21 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา) 28,000 
22 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) 48,000 
23 กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย 50,000 
24 กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณ ี(วันลอยกระทง) 30,000 

งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  565,700 บาท  
25 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 100,000 
26 โครงการ“สอนน้องเรียนศิลป์” 100,000 
27 โครงการวิจัยการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกรณีศึกษา อ าเภอเสนา 265,700 
28 โครงการงานวิจัยการพัฒนาเสน้ทางการท่องเที่ยวเชงิวัฒนธรรมในชุมชนคลองสระบัว 100,000 

งบหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 113,900 บาท 
29 แผนงานที่ ๑ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถ่ิน 

      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๗๕,๐๐๐ 

30 แผนงานที่ ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
      โครงการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์แหล่ง 
      ศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

38,900 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,600 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา 
กลยุทธ์ :  1. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เงิน
อ่ืนๆ 

1.1 สืบสานโครงการตาม 
       พระราชด าริและน าศาสตร ์
       พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
      ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก 
 

ตัวชี้วดัส านักงบประมาณ 
1. จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ 
     และวัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/กิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
    ศิลปวัฒนธรรม 3,650 คน 
3. ร้อยละของผู้รับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ 
     กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น 
     ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยน าศาสตร์ 
    พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
2. จ านวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ 
    ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/ 
    พัฒนาให้กับท้องถิ่นในด้านสังคม ไม่น้อยกว่า 
    2 โครงการ 
3. จ านวนโครงการท่ีมหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ 
    ความรู้/นวัตกรรม/ งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/ 
    พัฒนาให้กับท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม  
    ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

กิจกรรม จัดท าวารสารอยุธยาศึกษา (2 ฉบับ) 131,000 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - พัฑร์  แตงพนัธ ์

กิจกรรม ศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 9,500 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - พัฑร์  แตงพนัธ ์

กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 199,700 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - นักวิชาการ 

กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา   30,000 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - สาธิยา รื่นชล 

กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งท่ี 1 9,150 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - พัฑร์  แตงพนัธ ์

กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งท่ี 2 9,150 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - พัฑร์  แตงพนัธ ์

กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 
           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ครั้งท่ี 1 

5,350 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - ปัทพงษ์  ชื่นบุญ 

กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 
           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ครั้งท่ี 2 

5,350 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - ปัทพงษ์  ชื่นบุญ 

กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานคร 
           ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ครั้งท่ี 3 

5,350 
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - สาธิยา รื่นชล 

รวมเงิน 404,550 - -  
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
เงิน
อ่ืนๆ 

 

4. ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม        
    ท่ีสอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
5. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีรับ 
    บริการจากมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
6. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
    เชิงวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับหน่วยงานระดับ 
    จังหวัด ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
7. จ านวนโครงการอันเน่ืองมาจากศาสตร์พระราชา  
    ท่ีชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
    ต่อยอดได้ ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
8. จ านวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับ 
     ฟังปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาของชุมชน 5 ครั้ง 
9. ผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ 
    และวัฒนธรรมของชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
10. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง 
      ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
11. การน าองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยาไปใช้อ้างอิงใน 
         บทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
12. จ านวนข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้าน 
      วัฒนธรรมอยุธยา 5 เรื่อง 

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเท่ียวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นท่ี 1 

30,000
แผ่นดิน (ท านุฯ) - - 

อายุวัฒน์  ค้าผล 

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเท่ียวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นท่ี 2 

30,000
แผ่นดิน (ท านุฯ) - - 

อายุวัฒน์  ค้าผล 

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเท่ียวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นท่ี 3 

30,000
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - ปัทพงษ์  ชื่นบุญ 

กิจกรรม อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเท่ียวทาง 
           วัฒนธรรมอยุธยา รุ่นท่ี 4 

30,000
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - ปัทพงษ์  ชื่นบุญ 

กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น 
               ทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    

63,000
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - ปัทพงษ์  ชื่นบุญ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรม 
           ร่วมสมัย ในหัวข้อสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่น 
           มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 3     

55,200
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - อายุวัฒน์  ค้าผล 

กิจกรรม จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย  
                ณ หอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (2 ครั้ง) 

20,000
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - อายุวัฒน์  ค้าผล 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ 
           วัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 

21,125
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - อรอุมา  โพธิ์จิว๋ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและ 
           วัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 

21,125
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - อรอุมา  โพธิ์จิว๋ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์ 
           พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 1 

30,000
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - สาธิยา รื่นชล 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์ 
           พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 2   

30,000
แผ่นดิน (ท านุฯ) 

- - สาธิยา รื่นชล 
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รวมเงิน 360,450 - -  
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
เงิน
อ่ืนๆ 

  โครงการ อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมใน 
           ประเทศ 

90,000 
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

โครงการ การวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชน 300,000 
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์) 

- - พัฑร์  แตงพนัธ ์

โครงการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ศิลปินสัญจร) 210,500 
(บ.กศ.ยุทธศาสตร์) 

- - อรอุมา  โพธิ์จิว๋ 

กิจกรรม วันสงกรานต์ - 65,000 
(รายได้ตลาดนดั) 

- ปัทพงษ์ ชื่นบุญ 

กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) - 35,000
(รายได้ตลาดนดั) 

- ปัทพงษ์ ชื่นบุญ 

กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา) - 3,000 
(รายได้ตลาดนดั) 

- อายุวัฒน์  ค้าผล 

กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา) - 3,000 
(รายได้ตลาดนดั) 

- อรอุมา  โพธิ์จิว๋ 

กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) - 3,000 
(รายได้ตลาดนดั) 

- ปัทพงษ์ ชื่นบุญ 

กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา) - 28,000 
(รายได้ตลาดนดั) 

- อายุวัฒน์  ค้าผล 

กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) - 48,000 
(รายได้ตลาดนดั) 

- อายุวัฒน์  ค้าผล 

กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย - 50,000 
(รายได้ตลาดนดั) 

- ปัทพงษ์  ชื่นบุญ 

กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง) - 30,000 
(รายได้ตลาดนดั) 

- สาธิยา รื่นชล 

โครงการ “สอนน้องเรียนศิลป์” - 100,000 
(งบอดุหนนุ อบจ.) 

- อายุวัฒน์  ค้าผล 
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รวมเงิน 600,500 365,000 -  
 
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 

ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
เงิน

งบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
เงิน
อ่ืนๆ 

  โครงการ วิจัยการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมกรณีศึกษา อ าเภอเสนา 

- 265,700 
(งบอดุหนนุ อบจ.) 

- พัฑร์  แตงพนัธ ์

โครงการ งานวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในชุมชนคลองสระบัว 

- 100,000 
(งบอดุหนนุ อบจ.) 

- ปัทพงษ์  ชื่นบุญ 

แผนงานท่ี ๓ การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมโครงการประชุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์
แหล่งศิลปกรรมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- 38,900 
(หน่วยอนุรกัษฯ์) 

- อรอุมา  โพธิ์จิว๋ 

รวมเงิน - 404,600 -  
รวมเป็นเงินในงบประมาณทั้งสิ้น 1,365,500 769,600 -  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ :  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา    

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เงิน
อ่ืนๆ 

2.1 มีระบบการบริหารจัดการที ่
      เป็นเลิศ  
2.2 มีระบบสารสนเทศและ 
      ฐานข้อมูลที่ทันสมัย 
2.3 มีเครือข่ายการท างานทั้งใน 
      ระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วดัส านักงบประมาณ 
1. จ านวนผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ท่ีสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ 
     และวัฒนธรรมของชาติ 27 โครงการ/กิจกรรม 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
    ศิลปวัฒนธรรม 3,650 คน 
3. ร้อยละของผู้รับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของ 
    กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น 
    ร้อยละ 85 
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
1. ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 
    สถาบันอยู่ในระดับดี ร้อยละ  80 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส 
    ในการบริหารงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
4. ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
     เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
    ร้อยละ 50 

เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่หน้ากว้าง 60 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 700,000 
งบแผ่นดิน (ครุภัณฑ์) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

เครื่องปริ้นเตอร์สี จ านวน 2 เครื่อง   24,000 
งบแผ่นดิน (ครุภัณฑ์) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

เครื่องแฟ็กซ์กระดาษธรรมดาระบบเลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 8,500 
งบแผ่นดิน (ครุภัณฑ์) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

งานทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา 272,300 
งบแผ่นดนิ (สื่งก่อสร้าง) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

ค่าเบี้ยเลี้ยง/ท่ีพัก/ลงทะเบียน อบรม สัมมนา ประชุม ประสานงานราชการ/             
ค่ายานพาหนะและน้ ามันเชื้อเพลิงในการอบรม/สัมมนา/ประชุม/ประสานงานราชการ 

42,320 
(บ.กศ.) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน/ถ่ายเอกสาร  35,000 
(บ.กศ.) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  5,000 
(บ.กศ.) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

ค่าวัสดุการเกษตร  5,000 
(บ.กศ.) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงาน  10,000 
(บ.กศ.) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

ค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์ 2 หมายเลขและค่าไฟฟ้าหอศิลป์) 40,000 
(บ.กศ.) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย (เงินลงขัน) 

50,000 
(บ.กศ.) 

- - สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 25,180 
(บ.กศ.) 

- - ธัญวลัย  แก้วแหวน 
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5. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการ 
    พัฒนา ร้อยละ 40 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์   15,000 
(บ.กศ.) 

- - ประภาพร แตงพันธ์ 

รวมเงิน 1,232,300 - -  
 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด โครงการ/กจิกรรม 
ประเภทงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เงิน
งบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

เงิน
อ่ืนๆ 

 

6. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
    เข้าสู่ต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ 1 
7. ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน 
     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
8. จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
    ทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2 MOU 

จัดท ารูปเล่มรายงานประจ าปี   5,000  
(บ.กศ.) 

- - ประภาพร แตงพันธ์ 

โครงการจัดซ้ือข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรประจ าห้องศูนย์
ข้อมูลอยุธยาศึกษา 

- 100,000 
(อบจ.) 

- สายรุ้ง  กล่ าเพชร 

แผนงานท่ี ๑ การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

- ๗๕,๐๐๐ 
(หน่วยอนุรักษ์ฯ) 

- ประภาพร แตงพันธ์ 

รวมเงิน 5,000 175,000   
รวมเป็นเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น 1,237,300 175,000 -  

รวมงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร 2,602,800 944,600   
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