
 
 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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ส่วนที่ ๑  

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฉบับนี้ ได้รับการพัฒนามา

จากแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดท า มาจากผลของ                        

การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 2 บริบทของประเทศ บริบทแรกคือ การเปลี่ยนแปลงในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายรัฐบาลด้านการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา และบริบทที่สองคือ แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งทั้ง 2 บริบทถือเป็นบริบทส าคัญของแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงต้องด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) และตามแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาลเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิต สร้างองค์ความรู้และงานวิจัย 

สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามศักยภาพและความ

เช่ียวชาญของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี  

และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง 

ได้มขี้อสรุปร่วมกันในการก าหนดทิศทางการปรับบทบาทที่ชัดเจนเน้นการพัฒนาตามศักยภาพและความเช่ียวชาญของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอิงบริบทเ ชิงพื้นที่

เป็นหลักส าคัญ 
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 จากแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จงึได้แปลงจุดเน้นเป็นพันธกิจ เพื่อน าไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วย  

 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศกึษาการวิจัยและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมีความคาดหวังและมุ่งหมายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้สามารถแสดงผลการด าเนินงานที่ส าเร็จตามเปูาหมาย

ภายในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนีจ้ักต้องอาศัยความรว่มมอืของบุคลากรทุกฝุาย ร่วมกันผลักดันการด าเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามความคาดหวังของประเทศตอ่ไป 
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ส่วนที่ 2  

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 

  ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ คณะครุศาสตร์ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกฝุาย เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน

ภายนอก โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ซึ่งยึดโยงการวิเคราะห์จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

การศกึษาของประเทศ ตลอดจนสภาพการณ์ส าคัญในมติิตา่ง ๆ มาร่วมวเิคราะหด์้วย โดยมีการวเิคราะหใ์น 4 ประเด็นกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) 

2.1.1 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1) บุคลากรมีศักยภาพในการด าเนินงานด้านวิชาการ 

2) มีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพ 

3) มีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 

จุดอ่อน (Weaknesses :W) 

1) ภาระงานด้านอื่นของบุคลากรท าให้ใชเ้วลากับการด าเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นได้ไม่เต็มที่ 

2) กฎระเบียบภายในยังขาดความคลอ่งตัว 

 

 

จุดแข็ง  

(Strengths : S) 
 

 

 

จุดอ่อน  

(Weaknesses :W) 

S 

W 
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โอกาส (Opportunities : O) 

1) นโยบายระดับประเทศสนับสนุนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

2) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ 

3) มีเครอืข่ายในพืน้ที่ชว่ยประสานการท างานอย่างเข้มแข็ง 

 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 

1) ช่วงเวลาในการด าเนินการไม่สอดคล้องกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ 

2) การบูรณาการระหว่างหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องยังขาดความชัดเจน 

 

 

 

โอกาส  

(Opportunities : O) 

 

 

ภัยคุกคาม  

(Threats : T) 

O 

T 

SO:  
1)  สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  (S1 : O2) 

2)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม (S๒,3 : O2) 

ST:  
1)  พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น (S1 : T2) 

WO:  1)  ทบทวนกฎระเบียบภายในมหาวทิยาลัยเพื่อให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว (W2 : O1) 

 
WT:  

1)  ก าหนดและมอบหมายภาระงานเพื่อการพัฒนาท้องถิน่ให้ชัดเจน (W1 : T2) 
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2.1.2 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1) บุคลากรมคีวามเช่ียวชาญจากประสบการณก์ารผลิตและพัฒนาครูมาอย่างยาวนาน 

2) มีทรัพยากรรองรับอย่างเพียงพอ 

3) มีโรงเรยีนสาธิตทุกระดับ รวมถึงศูนย์การศกึษาพิเศษที่มคีุณภาพ 

 

 

จุดแข็ง  

(Strengths : S) 

S 

จุดอ่อน (Weaknesses :W) 

1) สัดส่วนจ านวนบุคลากรที่มผีลงานวิจัยและนวัตกรรมยังมจี านวนน้อย  

2) ภาระงานสอนและงานด้านอื่นของบุคลากรสายวิชาการมีมากเกินไป  

3) ขาดการบูรณาการกับคณะอื่น ๆ ในการเสริมสรา้งความเข้มแข็ง 

 

 

 

จุดอ่อน 

(Weaknesses :W) 

W 
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โอกาส (Opportunities : O) 

1) การส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาลในการผลิตและพัฒนาครู  

2) มเีครือข่ายโรงเรียนและหนว่ยงานในพืน้ที่ที่เข้มแข็ง 
 

 

 

โอกาส  

(Opportunities : O) 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 

1) จ านวนอัตราการสอบบรรจุครูมีแนวโน้มลดลง  

2) เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ตอ้งปรับตัวใหท้ันต่อความเปลี่ยนแปลง  

3) มีสถาบันการศกึษาที่ผลิตและพัฒนาครูเป็นจ านวนมาก  

4) กฎระเบียบข้อกฎหมายในพืน้ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางดา้นภาพ 
 

 

 

ภัยคุกคาม  

(Threats : T) 

O 

T 

SO:  
1)  ส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (S2 : O1) 

 
ST:  

1)  สรา้งนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (S1 : T3) 

WO:  
1)  บูรณาการการจัดการเรียนการสอนระหว่าง 4 คณะกบัเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงาน

ในพื้นที ่(W3 : O2) 

 

WT:  
1)  พัฒนาสื่อและนวัตกรรม ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (W1 : T2) 
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2.1.3 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1) มทีรัพยากรที่มีศักยภาพ  

2) บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนา 

 

 

 

จุดแข็ง  

(Strengths : S) 

S 

จุดอ่อน (Weaknesses :W) 

1) มีหลายหลักสูตรที่ตอ้งพัฒนาเพื่อให้เป็นที่ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ  

2) การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับผูเ้รียนนอกจากความรูเ้ชงิวิชาการยังไม่เพียงพอ  

3) ผลงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมโดยรวมยังมีสัดสว่นที่นอ้ย  

 

 

 

จุดอ่อน 

(Weaknesses :W) 

W 



  

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โอกาส (Opportunities : O) 

1) ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และแผนในระดับที่ 2 ของประเทศ ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  

2) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดโอกาสให้มีการท าความรว่มมอืเพื่อการจัดการศกึษามากขึ้น  

3) มีแหล่งงบประมาณทีห่ลากหลายในการยื่นขอเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนส่ง 
 

 

 

โอกาส  

(Opportunities : O) 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 

1) กฎระเบียบข้อกฎหมายเชิงพืน้ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางกายภาพ  

2) จ านวนผูเ้รียนลดลงท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ตามตอ้งการ มีสถาบันการศกึษาเป็นจ านวนมาก  

3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนายังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพันธกิจ 

 

 

 

ภัยคุกคาม  

(Threats : T) 

O 

T 

SO:  
1)  พัฒนานักศึกษาให้มีทกัษะวิชาการและวิชาชีพสอดคลองกบัทักษะในศตวรรษที่ 21 (S1 : O1) 

2)  การพัฒนาอาจารย์ และบคุลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชพี เพื่อการพัฒนาประเทศ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ  (S2 : O1) 

ST:  
1)  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลกัสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่สอดคล้องกับ

แนวทางในการพัฒนาประเทศ (S2 : T2) 

WO:  
1)  พัฒนาความรว่มมือกับเครือข่ายสถานประกอบการณ์และองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้  

(W1 : O2) 

 

WT:  
1)  การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   

(W3 : T1) 

 



  

10 
 

2.1.4 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง (Strengths : S) 

1) การเป็นนติบิุคคลมคีวามยดืหยุ่นเอือ้ตอ่การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ  

2) มีทรัพยากรบุคคลที่มศีักยภาพ  

3) มีระบบการบริการจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้  

4) มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

 

 

จุดแข็ง  

(Strengths : S) 

S 

จุดอ่อน (Weaknesses :W) 

1) บุคคลากรสายสนับสนุนยังขาดการพัฒนาทักษะและความรูค้วามช านาญที่เหมาะสมรองรับการพัฒนา  

2) การบูรณาการการท างานระหว่างหนว่ยงานยังขาดประสิทธิภาพ  

3) ระบบสารสนเทศหลักมอีายุการใชง้านมากขาดประสิทธิภาพ ตอ้งได้รับการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาทดแทน  

4) ความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังมนี้อย 

 

 

 

จุดอ่อน 

(Weaknesses :W) 

W 
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โอกาส (Opportunities : O) 

1) มีเครอืข่ายความรว่มมอืทั้งหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็ง  

2) มช่ีองทางการยื่นขอ้เสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่หลากหลายมากขึ้น 

 

 

 

โอกาส  

(Opportunities : O) 

ภัยคุกคาม (Threats : T) 

1) กฎระเบียบและข้อกฎหมายเชงิพื้นพี่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการภาพอย่างมาก  

โดยเฉพาะการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสภาพแวดล้อม  

2) กรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย  

3) กฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจา้งท าใหก้ารด าเนินการล่าช้ามากขึ้น  

4) กรอบเวลาการเบิกจา่ยงบประมาณไม่มีความยดืหยุ่นส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการด าเนนิงานกับพันธกิจ 

 

 

ภัยคุกคาม  

(Threats : T) 

O 

T 

SO:  

1)  ยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (S3 : O1) 

2)  พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบรหิารจัดการ

มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรทีม่ีการบรหิารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University) (S4 : O2) 

3) พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) (S4 : O2) 

ST:  1)  ก าหนดแนวทาง มาตรการการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยเรื่องกรอบระยะเวลาการ

ซือ้จ้างเบกิจ่ายงบประมาณ (S1 : T3) 

WO:  
1)  พัฒนาศักยภาพบคุลากรให้มสีมรรถนะตรงตามสายงานโดยใชเ้ครือขา่ยความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (W1 : O1 

WT:  
1)  ก าหนดนโยบายการจัดสรรและบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย โดยใช้

งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสดูในการบรหิารมหาวทิยาลัย 

(W3 : T2) 
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2.2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ 

ตามที่คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาผลการประเมิน

ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเรียนการสอน การวิจัย  

การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และด้านความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์กับ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งประเมินคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพประสิทธิผล  

การบริหารงานตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 

2.2.1 สรุปผล 

2.2.1.1 ด้านที่ 1 ยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะครุศาสตร์ ได้สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย

จ าแนกตามยุทธศาสตร ์จ านวน 4 ยุทธศาสตร ์ เปูาประสงค์ จ านวน 12 เปูาประสงค์ กลยุทธ์ จ านวน 18 กลยุทธ์  โครงการ จ านวน 27 โครงการ กิจกรรม 

จ านวน 100 กิจกรรม โดยมีงบประมาณในการด าเนินงานเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 32,100,537.20 บาท ดังตารางตอ่ไปนี้  

แหลง่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ให้เบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจ่าย 

งบแผ่นดนิ 10,816,500 10,775,269.20 9,388,299.24 1,386,969.96 87.13 

งบบ ารุงการศกึษา 15,544,668 15,544,668 13,027,496.12 2,517,171.88  83.81 

งบรายจ่ายอื่น 5,780,600 5,780,600 5,110,868.30 669,731.70  88.41 

 32,141,768 32,100,537.20 27,526,663.66 4,573,873.54  85.75 
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2.2.1.2 ด้านที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เนื่องจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ยังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ คณะกรรมการ

ติดตามฯ จึงได้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (4.51 คะแนน)  

โดยองค์ประกอบด้านการบริการวชิาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) รองลงมา คือ 

ด้านการวิจัย ระดับดีมาก (4.44 คะแนน) และด้านการผลิตบัณฑิต ระดับดี (3.51 คะแนน) 
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ส่วนที่ 3  

ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อก าหนด

ทิศทางและแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งนโยบายและทิศ

ทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังตอ่ไปนี ้

3.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

 ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 มาตรา 65 ได้ก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็น

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศระยะยาว พร้อมกับปฏิรูปและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้สามารถ

น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  

ทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านความเลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม  รวมถึงความสามารถในการรับมือกับภัย

คุกคามและบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผา่นประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมทิัศน์ใหม่ของโลกได้ ซึ่งจะท า

ให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติใหม้ีความมั่นคง และคนไทยมีความอยู่ดมีีสุขอย่างทั่วหน้ากัน 

 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่ประชาชนคนไทยทุกคนต้องบรรลุร่วมกัน รวมทั้งแนวทาง 

ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและประชาชนคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุ เปูาหมาย คือ “ประเทศไทยมี

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาก าลังอ านาจของชาติ” อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การศึกษา 
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การทหาร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้

มีบทบาท และมีสว่นร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติระยะ 20 ปี ดังนี้ 

 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์หลัก) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

  (๑) เป้าหมาย  

(1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชวีิตในศตวรรษที่ ๒๑ 

(1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

   (2.1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

    (2.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จรยิธรรม ในการจัดการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 

   (2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

    (2.2.1) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

(2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

    (2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใ้ห้เอือ้ต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

    (2.3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 

    (2.3.3) การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

(2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรูต้ลอดชวีิต 
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(2.3.5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน

ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

(2.3.6) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโ้ดยใช้ดจิทิัลแพลตฟอร์ม 

(2.3.7) การสรา้งระบบการศกึษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรช์าติ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

 ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

  (๑) เป้าหมาย  

(1.1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรา้งสังคมคุณภาพ 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การลดความเลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

(2.1.1) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ

กลุ่มผู้ดอ้ยโอกาส 
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   (2.2) การเพิ่มขดีความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

(2.2.1) สง่เสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มขีีดความสามารถในการจัดการวางแผน สุขภาพ ครอบครัว 

การเงนิและอาชีพ 

(2.2.2) เสริมสรา้งสุขภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง 

(2.2.3) สร้างการมีสว่นร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสรา้งประชาธิปไตยชุมชน 

(2.2.4) สร้างภูมิคุม้กันทางปัญญาให้กับชุมชน   

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการบรรลุ

เปูาหมายตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรช์าติ  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  

 3) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  (๑) เป้าหมาย  

(1.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) สร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว 

(2.1.1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม 

(2.2) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
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(2.2.1) พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรช์าติ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

  4) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบรหิารจัดการภาครัฐ 

  (๑) เป้าหมาย  

(1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความตอ้งการและใหบ้ริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2.1.1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

(2.1.2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผา่นการน าเทคโนโลยี ดิจทิัลมาประยุกต์ใช้ 

(2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น 

ทุกภารกิจ และทุกพืน้ที่ 
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(2.2.1) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

(2.3) ภาครัฐมีความทันสมัย 

(2.3.1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 

(2.3.2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติติราชการให้ทันสมัย 

(2.4) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมอือาชีพ 

(2.4.1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มคีวามคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 

(2.4.2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ 

(2.5) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(2.5.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสัตย์สุจรติ 

(2.5.2) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรช์าติ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐ 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
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  5) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  (๑) เป้าหมาย  

(1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใชอ้ย่างยั่งยืน มีสมดุล 

(1.2) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสว่นร่วมและธรรมาภบิาล 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) สร้างการเตบิโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมติรตอ่สภาพภูมิอากาศ 

(2.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 (2.2) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินเิวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างตอ่เนื่อง 

(2.2.1) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  

อัตลักษณ์ และวิถีชีวติพืน้ถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

(2.3) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

(2.3.1) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานโดยลดความเข้มขน้ของการใชพ้ลังงาน 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรช์าติ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 พืน้ที่สีเขียวเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 
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  6) ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์รอง) 

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 

  (๑) เป้าหมาย  

(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(2.1.1) การพัฒนาและเสริมสรา้งคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และ

มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา 

(2.1.2) การพัฒนาและเสริมสรา้งความจงรักภักดีตอ่สถาบันหลักของชาติ 

(2.1.3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มี

เสถียรภาพและมีธรรมาภบิาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของยุทธศาสตรช์าติ  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
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3.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

  ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนหลัก) 

   ประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และคุณธรรมจริยธรรม  

เป็นผู้มคีวามรูแ้ละทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชวีิต 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนกีารพัฒนามนุษย์ 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยหลัก) 

 แผนย่อย การพัฒนาช่วงวัยเรยีนและวัยรุ่น 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิด วิเคราะห ์

สังเคราะห ์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสรา้งสรรค ์การท างานรว่มกับผูอ้ื่น 
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(3.1.2) จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ

ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

(3.1.3) จัดให้มกีารพัฒนาทักษะในการวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะที่เช่ือมต่อกับโลกการท างาน 

(3.1.4) จัดให้มีการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด 

นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวติที่สามารถอยู่รว่มและท างานภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

(3.1.5) สง่เสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมตอ่กันระหวา่งระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือ

สถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้าน

ต่าง ๆ ในการด าเนินชีวติของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสานึก

พลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิผลตลอดชวีิตดีขึน้ 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ดา้นทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) 
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  2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นที่ 20 การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) บริการของรัฐมปีระสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผูใ้ช้บริการ 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 

แผนย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) เสริมสรา้งความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเ้ป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จรงิ 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึก  

มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมอือาชีพ 
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อ  

การบรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนคีวามผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 

ตัวชี้วัด : สัดส่วนเจ้าหนา้ที่ของรัฐที่กระท าความผิดกฎหมายลดลง 

  3) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นท่ี 15 พลังทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อ  

การบรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ  

ตัวชี้วัด : มิติดา้นโอกาสของดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 

แผนย่อย การเสรมิสร้างทุนทางสังคม 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง 
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(3.1.2) ต่อยอดการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟู 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) ภาคีการพัฒนามีบทบาท ในการพัฒนาสังคมมากขึ้น อย่างตอ่เนื่อง 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนชีีว้ัดทุนทางสังคม 

  4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นท่ี 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรไทยทั้งหมดที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการคุม้ครองทางสังคมอย่างน้อย 9 กรณี ได้แก่ 

(1) เจ็บปุวย (2) คลอดบุตร (3) ตาย (4) ทุพพลภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบุตร (6) ชราภาพ (7) ว่างงาน 

(8) ผู้อยู่ในอุปการะ และ (9) การบาดเจ็บจากการท างาน 

 



  

27 
 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 

แผนย่อย มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) ส่งเสริมและจัดหาโครงสรา้งพื้นฐานที่เหมาะสมให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายที่ตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้น 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่ งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนคีวามยากจนแบบหลากหลายมิตขิอง กลุ่มเปูาหมายที่ตอ้งการความช่วยเหลือ 

  5) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นท่ี 23 การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของ

ประเทศเพิ่มสูงขึ้น 
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(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : การจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติ 

(3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคการเกษตรเปูาหมาย

ของประเทศ 

(3.1.2) พัฒนาการบริการแห่งอนาคต โดยส่งเสริมการวจิัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคบริการเปูาหมาย

ของประเทศ 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) วิสาหกิจในกลุ่มเปูาหมายด้านเศษฐกิจที่มนีวัตกรรมเพิ่มขึ้น 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : จ านวนวิสาหกิจที่มนีวัตกรรมที่มสีัดส่วนของรายได้จากผลติภัณฑน์วัตกรรมตอ่รายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม 
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(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยส่งเสริมการวจิัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการ

พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตลอดทุกช่วงวัย 

 (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) คุณภาพชีวิต ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และความเสมอภาคทางสังคมได้รับการยกระดับเพิ่มขึ้น จาก

ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนนีวัตกรรมเชงิสังคม 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการ

จัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการมลพิษ 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) การประยุกต์ใช้ความรูแ้ละเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพิ่มขึน้ 
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(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : สัดส่วนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจชีวภาพต่อสิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมศิาสตร์ทั้งหมด 

แผนย่อย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้

นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรูพ้ืน้ฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ 

(3.1.2) พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างองค์

ความรูแ้ละความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

 (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้านทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชยี 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : อันดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชวีภาพ เทคโนโลยีวัสดุนาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดจิทิัล 
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แผนย่อย ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวจิัยและพัฒนานวัตกรรม 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อบูรณาการระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 

(3.1.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวนความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการ

สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ 

(3.1.3) พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลงระหว่างประเทศและ

สอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  

(3.1.4) การเพิ่มจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผลิต (เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิง

คุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใหเ้พียงพอ 

(3.1.5) การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยม่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน

วิจัยซึ่งตัง้อยู่บนพื้นฐานของจรยิธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 

 (3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) จ านวนโครงสรา้งพื้นฐานทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : อัตราจ านวนโครงสรา้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหมท่ี่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
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  6) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นท่ี 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึน้อย่างยั่งยืน 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : อันดับของประเทศด้านความยั่งยนืและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 

แผนย่อย การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลงลด 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
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ตัวชี้วัด : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและ

การใชผ้ลติภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) 

  7) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนรอง) 

   ประเด็นท่ี 1 ความมั่นคง 

(1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

(1.1) ประชาชนอยู่ดี กินดีและมีความสุขดีขึ้น 

(2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ดัชนชีีว้ัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ) 

 (3) แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) 

แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(3.1) แนวทางการพัฒนา 

(3.1.1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 

  



  

34 
 

(3.2) เป้าหมายของแผนย่อย 

(3.2.1) คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึด

เหนี่ยวจติใจของคนไทยสูงขึน้ 

(3.3) ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

กิจกรรมและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ด าเนินการ ส่งผลต่อการ

บรรลุเปูาหมายตามตัวช้ีวัดของแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม 
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  2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 

  1)  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน 

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 1 บรกิารภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวติประชาชน 

(๑)  เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวติประชาชน 

(๒)  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(2.1) เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองตอ่ประชาชนในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน 

(2.2) ยกระดับการให้ขอ้มูลและให้คาปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐ 

(2.3) ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น งา่ยขึ้น และถูกลง 

(๓)  กิจกรรม 

(3.1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพื่อ

ประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดนิและเพื่ออ านวย ความสะดวกให้แก่ประชาชน  

(๔) เป้าหมายกิจกรรม 

(4.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงขอ้มูลกันด้วยระบบดิจทิัล  

(4.๒) โครงสรา้งองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แตแ่ข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อ

ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก  

(4.๓) ระบบบริหารและบริการประชาชนเป็นระบบดิจิทัล มีความโปร่งใส ทันสมัย ปรับตัว ได้รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสูร่ัฐบาลดิจทิัล 

(๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(2.1) บูรณาการและยกระดับโครงสรา้งพื้นฐานรัฐบาลดิจทิัล 

(2.2) น าระบบดิจทิัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการ  

(2.3) บูรณาการขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อการบริหารราชการแผ่นดนิ 

(๓) กิจกรรม 

(3.1) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร

ราชการแผ่นดนิและการบริการประชาชน  

(๔) เป้าหมายกิจกรรม 

(4.๑) องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเช่ือมโยงขอ้มูลกันด้วยระบบดิจทิัล  

(4.๒)โครงสรา้งองค์กรภาครัฐเพรียว กะทัดรัด แต่แข็งแรง สามารถบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทางานเพื่อ

ประชาชน โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก  
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เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

(๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(2.1) จัดก าลังคนใหส้อดคล้องกับความจ าเป็นในการบริการสาธารณะที่ส าคัญ และขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ 

(2.2) พัฒนาทักษะและสมรรถนะใหมเ่พื่อสร้าง ความพร้อมเชิงกลยุทธ์ใหก้ับก าลังคนภาครัฐ  

(2.3) ติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผลการใชก้าลังคน ในส่วนราชการและหนว่ยงานของรัฐ 

(๓) กิจกรรม 

(3.1) ใหม้ีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างาน

ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงาน ของแต่ละบุคคล  

มีความซื่อสัตย์สุจรติ กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด

สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและ การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีมาตรการคุม้ครองปูองกันบุคลากรภาครัฐ จากการใชอ้านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

(๔) เป้าหมายกิจกรรม 

(4.๑) ระบบบุคลากรภาครัฐมีมาตรฐาน สามารถสรรหา ดงึดูดและรักษาไว้ซึ่งกาลังคนที่มคีุณภาพสูง มีคุณธรรมจริยธรรม ใน

การทางานอย่างมอือาชีพ และเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  

เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริต 
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(๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป 

(1.1) การจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐ คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกปูองกันการทุจริต 

(๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(2.1) น าเทคโนโลยีดจิทิัลมาใช้ปรับปรุงระบบการจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐใหม้ีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

(2.2) ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ 

(๓) กิจกรรม 

(3.1) ใหม้ีการปรับปรุงระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการปูองกันการ

ทุจรติทุกขั้นตอน 

(๔) เป้าหมายกิจกรรม 

(4.๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และมีระบบปูองกันการแทรกแซงโดยไม่เป็นธรรมจากผู้มีอ านาจและ

อิทธิพล 
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 2.2.3 นโยบายรัฐบาล  

นโยบายด้านการศกึษาของรัฐบาลจากค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 8 ด้าน

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

รัฐบาลจะพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คนไทยในอนาคตเป็นพลังขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมแีบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติ

ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยใหม้ีความสมบูรณ์ เป็นคนดี มีวนิัย เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม โดยมีนโยบายการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้  

 การพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 

ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ 21 

1) ปรับโครงสรา้งหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย 

2) น าเทคโนโลยีเข้ามามีสว่นในการจัดการเรียนการสอนผสมผสานการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง 

3) ปรับระบบการคัดสรรและแรงจูงใจ ในการคัดเลือก การผลิตและพัฒนาครู น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุค

ใหม่ทีส่ามารถออกแบบและจัดระบบการสรา้งความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดานใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครู

ด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักวิชาการ 

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรยีน 

1) มุ่งเน้นในการพัฒนาฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศใน

อนาคตและเป็นผู้เรยีนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้ 

2) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรูไ้ด้ 

3) มีความพร้อมทั้งทักษะความรู ้ทักษะอาชีพ และทักษะชีวติก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
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    วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขจัดความเลื่อมล้ าและความยากจน 

1) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วย

แก้ปัญหาความเลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม

ส าหรับโลกยุคดิจทิัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ส่งเสรมิการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 

1) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 

สามารถตอบสนองตอ่ความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของประเทศในอนาคต 

2) ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝุายทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา ชุมชน และ

ภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ 

3) สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ 

สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 

1) ปฏิรูปและบูรณาการระบบการเรียนการสอนกับงานวิจัยและพัฒนา ให้เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของ

ประเทศ เพื่อสนับสนุนการสรา้งความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก 

2) ส่งเสริมการะบวนการท างานของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้

เป็นระบบเปิด และมีการบูรณาการการท างานรว่มกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

3) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่

สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
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ส่งเสรมิการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 

มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรยีนควบคู่กับการพัฒนาครู 

1) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับบนพื้นฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและ

ศักยภาพของสถาบันแต่ละแหง่ 

2) จัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผลโรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อ

ผลลัพธ์ที่เกิดกับผูเ้รียน 

3) คืนครูให้นักเรียนโดยการลดภาระงานที่ไม่จ าเป็น 

4) จัดให้มรีะบบฐานขอ้มูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการเชื่อมโยงหรอืส่งต่อขอ้มูลครอบครัวและผู้เรียนระหว่าง

หนว่ยงานตา่ง ๆ ตั้งแตแ่รกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชว่งชีวติ 

5) พัฒนาช่องทางให้ภาคเอกชนมสี่วนรว่มในการจัดการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจทิัล 

1) ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่

หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย 

2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอุทยานการเรียนรูส้ าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวติ 

3) ส่งเสริมการเรยีนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

ลดความเลื่อมล้ าทางการศึกษา 

1)  บูรณาการการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานทางการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่ม

เด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอกระบบการศกึษา 

2) ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรยีนและลักษณะพืน้ที่ของสถานศกึษา 
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3) จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศกึษา 

4) ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ามามีสว่นร่วมในการออกแบบการศกึษาในพืน้ที่ 

5) สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจนแก้ไขปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการ

ปรับโครงสรา้งหนีก้องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา และทบทวนรูปแบบการให้กู้ยืมเพื่อการศกึษาที่เหมาะสม 

  พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 

1) ก าหนดระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศกึษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียน

ที่ชัดเจน 

2) ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬามืออาชีพ 

3) การก าหนดมารฐานฝีมอืแรงงาน การจัดให้มรีะบบที่สามารถรองรับความตอ้งการพัฒนาปรับปรุงทักษะด้านอาชีพของ 

ทุกช่วงวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีในอนาคต 

ส่งเสรมิหลักคดิที่ถูกต้อง 

1) ปลูกฝังวินัยและอุดมการณท์ี่ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การ

เคารพกฎหมาย และกติกาของสังคมเข้าไปในสาระวิชาและในทุกกิจกรรม 

2) ส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3) ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้ง

ลงโทษผูล้ะเมิดบรรทัดฐานที่ดขีองสังคม 

4) ส่งเสริมให้เกิดการมสี่วนรว่มของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 
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  จัดท าระบบปรญิญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

1) ออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วง

วัยในพืน้ที่และชุมชนเป็นหลัก 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิจ ซึ่งเป็นการเรียนเก็บหน่วยกิจของวิชาเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้าม

สาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา หรือท างานไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและ

ทุกระดับสมารถพัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 

 2.2.4 นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินงานของกระทรวงไว้ดังนี ้

การเตรยีมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

1) พัฒนาแพลตฟอร์มการเรยีนรู้ผ่านระบบดิจทิัล 

2) ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ 

และภาษาต่างประเทศ 

3) ส่งเสริมการเรยีนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแตร่ะดับประถมศึกษา 

4) พัฒนาโรงเรยีนคุณภาพในทุกต าบล 

5) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันความรู้ของสถาบันของสถาบันสู่สาธารณะ 

6) เชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับงานวิจัย สู่การเพิ่มศักยภาพดา้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 
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7) สร้างความรู้ ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทย เพื่อปูองกันและลด

ผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ และสมารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้อง 

8) การสรา้งความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวติ 

  ๒.๒.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียม

ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยใหม้ีทักษะในการด ารงชีวติส าหรับโลกศตวรรษที่ 21 

๓) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู ้และความสามารถเพิ่มขึ้น 

3.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

3.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมสีติปัญญาและความฉลาดทางอารมณเ์พิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑม์าตรฐาน 
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   4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพคนใหม้ีทักษะความรู ้และความสามารถในการด ารงชีวติอย่างมคีุณค่า 

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 ยกระดับคุณภาพการศกึษาและการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

   1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

๓) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มี 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่างพืน้ที่ 

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหม้ีความ  

ตัวชี้วัด 3.2  ดัชนชุีมชนเข้มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค 

ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึน้ 

   4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส 

ทางการศึกษาอย่างตอ่เนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พืน้ที่ และสภาพร่างกาย 
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(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 เสริมสรา้งศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน 

ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอ งได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน 

และทรัพยากรภายในชุมชม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม 

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ 

ดาเนนิงานไปในทิศทางเดียวกัน 

๓) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศ : งานวิจัย

พืน้ฐานเพื่อสรา้ง/สะสมองค์ความรู ้: ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน เพิ่มเป็น 55 : 25 : 20 

      ตัวชี้วัด 1.4 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 

   4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

2) วัตถุประสงค์ท่ี 1.4 เพื่อพัฒนาพืน้ที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การพัฒนาในพื้นที่

อย่างยั่งยืน 
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๓) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ลดชอ่งว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 

ตัวชี้วัด 1.1 ผลติภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง 

      ตัวชี้วัด 1.2 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง    

4) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาภาคเพื่อสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 

     3.1.3 ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจช้ันน า 

(3) สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และกาญจนบุรี

ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเกษตร 
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  ๒.๒.6 Infographic เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติจนถงึแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
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3.3 แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

2.3.1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561) ของ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถ่ิน 

2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1  

2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.2 ด้านสังคม 

2.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 

2.4 ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การผลิตและพัฒนาครู 

2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2  

2.1 บัณฑติครูมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

2.2 บัณฑติครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณ์ดว้ยคุณลักษณะ 4 และถ่ายทอด / บ่มเพาะให้ศษิย์แตล่ะช่วงวัย 

2.3 บัณฑติครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับ การเสริมสมรรถนะ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3  

2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่

นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่ 

2.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑติให้เป็นที่ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อม

รองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

2.3 อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษาทุกสาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

2) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4  

2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติดา้นการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ที่สร้าง

ความมั่นคงให้กับประเทศ 

2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและ

ความสามารถปรับตัวอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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ส่วนที่ 4  

สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

4.๑ ภาพรวม 

4.๑.๑ วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

เป็นสถาบันผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ วิจัย ให้บริการทางการศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตาม

ความตอ้งการของท้องถิ่นเพื่อก้าวสูส่ากล 

4.๑.๒ พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

พันธกิจตามกฎหมาย       

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 

และ 8 ดังนี้ 

      มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการสอน วิจั ย ให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลติครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

      มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย ดังตอ่ไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพืน้ฐานของภูมปิัญญาท้องถิ่น ภูมปิัญญาไทย และภูมปิัญญาสากล 
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(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน  

เพื่อช่วยใหค้นในท้องถิ่นรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มจี านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(3) เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม  

และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของสว่นรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน  

ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

และยั่งยืน 

(8) ศกึษา วิจัย สง่เสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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พันธกิจคณะครุศาสตร์ 

(1)  ผลติบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพโดยสอดคล้องกับความ

ต้องการของท้องถิ่น 

(2) ผลติผลงานวิจัยเพื่อสรา้งนวัตกรรมและองค์ความรูใ้หม่ในการพัฒนาด้านการศกึษาของท้องถิ่น   

(3) บริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและสร้างเครอืข่ายทางการศกึษาในท้องถิ่นและระดับประเทศ 

(4) สืบสาน ส่งเสริมศาสนา ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาความเป็นมรดกโลก ตลอดจนเชดิชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(5) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือในการพัฒนาครู ผูบ้ริหารและบุคลากรทางการศกึษา ทั้งภายในและต่างประเทศ 

(6) พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีสว่นร่วมโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

(7) ด าเนนิงานโรงเรียนสาธิต ฯ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของคณะและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนใหไ้ด้รับการศกึษาขั้นพืน้ฐานที่มคีุณภาพ 
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4.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

4.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕63 – ๒๕65) ของ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

กลยุทธ์ที ่1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

๑) เป้าหมาย 

1.1 สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2 ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมปิัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.3 มหาวิทยาลัยมีฐานขอ้มูลของพื้นที่บริการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห ์ประเมินและวางแผนงานพัฒนาพื้นที่ 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2563 2564 2565 

OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่คณะครุศาสตร์รับผิดชอบ 100 100 100 

 ๓) ตัวชี้วัด 

OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น (ร้อยละ 100) 
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 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (4.1) สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตรพ์ระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

(4.2) พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

(4.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม 

 (4.4) การจัดท าฐานข้อมูลของพืน้ที่บริการ           

 ๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  (๕.๑)  ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับโรงเรยีนขนาดเล็ก / ยกระดับคุณภาพการศกึษาส าหรับโรงเรยีนขนาดเล็ก 

   (๕.๒) ยกระดับคุณภาพชวีิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก       

  (๕.๓) สืบสาน รักษา และต่อยอดศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

(๕.4)  พัฒนาสื่อและนวัตกรรม / DLTV ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

(๕.5)  พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝกึปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที ่2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑) เป้าหมาย 

1.1 บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีอัตลักษณ์ สมรรถนะเป็นเลิศ และสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4 ประการ คือ  

1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง 3. มีงานท ามีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย และถ่ายถอด/บ่มเพาะให้

ศษิย์แตล่ะช่วงวัย เพื่อเป็นที่ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

1.2 บัณฑติครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1.3 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ที่รับผดิชอบให้มคีวามเป็นมอือาชีพ 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2563 2564 2565 

OKRs 201 ร้อยละของบณัฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู 85 90 95 

OKRs 202 จ านวนบัณฑิตครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 50 100 100 

OKRs 203 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) 50 100 100 

๓) ตัวชี้วัด 

OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู (ร้อยละ 95) 

OKRs 202 จ านวนบัณฑติครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (100 คน) 

OKRs 203 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา (วิทยฐานะ/วิชาชีพ) (100 คน) 
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 ๔) แนวทางการพัฒนา 

  (4.1) ผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

(4.2) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศกึษา 

(4.3) สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา          

 ๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  (๕.๑) ผลติครทูี่มสีมรรถนะ เป็นไปตามความต้องการและทิศทางการพัฒนาของประเทศ       

  (๕.๒) พัฒนาสมรรถนะครูประจ าการในพื้นที่รับผดิชอบ ให้มคีวามเช่ียวชาญในวิชาชีพ       

  (๕.3)  ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning และ

สอดคล้องกับความตอ้งการประเทศ 
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กลยุทธ์ที ่3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวจิัยและนวัตกรรม 

๑) เป้าหมาย 

1.1 คณะครุศาสตร์มีการวิจัย และนวัตกรรมที่มคีุณภาพเป็นที่ยอมรับเพิ่มขึน้ และตอบสนองความตอ้งการของท้องถิ่น 

1.2 ยกระดับคุณภาพบัณฑติให้เป็นที่ต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

1.3 ศูนย์การศกึษาพิเศษเป็นต้นแบบด้านการบริการวิชาการและสนับสนุนการจัดการศกึษาแก่ผูท้ี่มีความต้องการพิเศษ 

1.4 โรงเรียนสาธิตต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเป็นแหล่ง

สาธิตและวจิัยด้านการเรียนการสอน 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2563 2564 2565 

OKRs 301 ร้อยละงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร์มีคุณภาพได้รับการตีพมิพ์

เผยแพร่ 
50 60 70 

OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA  3.51 3.75 4 

OKRs 303 จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ 4 5 6 

OKRs 304 จ านวนนวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 1 2 3 
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๓) ตัวชี้วัด 

OKRs 301 ร้อยละงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตรม์ีคุณภาพได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ (ร้อยละ 70) 

OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน IQA (๔ คะแนน) 

OKRs 303 จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศกึษาพิเศษ (6 เครือขา่ย) 

OKRs 304 จ านวนนวัตกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ (3 ชิน้) 

๔) แนวทางการพัฒนา 

  (4.1) การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคค์วามรูสู้่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่ 

(4.2) การพัฒนาความรว่มมอืกับเครือขา่ยสถานประกอบการและองค์กรวิชาชีพเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

(4.3) การบ่มเพาะให้บัณฑิตมทีักษะเป็นผู้ประกอบการรุน่ใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

 (4.4) การพัฒนานักศึกษาให้มทีักษะทางวิชาการและวิชาชีพสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

(4.5) การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรใหม้ีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรช์าติ 

(4.6) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาระดับสากล (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)   

 ๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  (๕.๑) บูรณาการองคค์วามรูสู้่นวัตกรรมราชภัฏเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่       

  (๕.๒) พัฒนาความรว่มมอืกับเครือขา่ยสถานประกอบการณแ์ละองค์กรวิชาชีพเพื่อจัดการเรยีนรู้ 
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(๕.3) บ่มเพาะให้บัณฑิต มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุน่ใหม่ ภายใต้บริบทของการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน   

 (๕.4) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ ที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

(๕.5) พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

(๕.6) พัฒนาสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับอาจารย์และบุคลากร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติ  

(๕.7)  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ  

ที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) 
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กลยุทธ์ที ่4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

๑) เป้าหมาย 

1.1 เป็นองค์กรที่มกีารบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart and Green University) 

1.2 เป็นองค์กรที่มกีารบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

 ๒) ค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

2563 2564 2565 

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒภิาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(Digital government maturity domain and area : MDA)  

E 

Government 

Connected 

Government 

Smart 

Government 

OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขยีวโลก ยูไอ กรนีเมตรกิ (UI GreenMetric) 4,900 5,200 5,500 

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) 
90 93 95 

๓) ตัวชี้วัด 

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and 

area : MDA) (ระดับ Smart Government) 

OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตรกิ (UI GreenMetric) (5,500 คะแนน) 

OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
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 ๔) แนวทางการพัฒนา 

(4.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่  

และมีธรรมาภบิาล 

(4.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Smart University  

(4.3) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็น Green University ตามเกณฑม์าตรฐาน UI GreenMetric 

 ๕) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

  (๕.๑) พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ       

  (๕.๒) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  

(๕.3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University)  

  (๕.4)  พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 

(๕.6)  ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4.๓ ประมาณการวงเงนิงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

4.๓.๑ ประมาณการวงเงนิงบประมาณท้ังหมด 110,615,189 บาท 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

เงินงบประมาณ

แผ่นดนิ 

เงินรายได้ของ

หนว่ยงาน 

รวม เงินงบประมาณ

แผ่นดนิ 

เงินรายได้ของ

หนว่ยงาน 

รวม เงินงบประมาณ

แผ่นดนิ 

เงินรายได้ของ

หนว่ยงาน 

รวม 

16,458,155 18,629,930 35,088,085 17,281,063 19,561,427 36,842,490 18,145,116 20,539,498 38,684,614 

 

หมายเหตุ การประมาณวงเงนิงบเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

 

 

 

 

 

 



  

67 
 

4.๓.๒ ประมาณการวงเงนิงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑) พันธกิจท่ี 1 การพัฒนาท้องถ่ิน 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงนิรวม 

เงนิงบประมาณแผ่นดิน 4,510,025 4,735,526 4,972,303 14,217,854 

เงนิรายได้ของหน่วยงาน - - - - 

เงนิกู้ในประเทศ - - - - 

เงนิต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 
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๒) พันธกิจท่ี 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงนิรวม 

เงนิงบประมาณแผ่นดิน 3,278,050  3,441,953 3,614,050 10,334,053 

เงนิรายได้ของหน่วยงาน 1,465,715 1,539,001 1,615,951 4,620,667 

เงนิกู้ในประเทศ - -  -  -  

เงนิต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 
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3) พันธกิจท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงนิรวม 

เงนิงบประมาณแผ่นดิน 8,205,500 8,615,775 9,046,564 25,867,839 

เงนิรายได้ของหน่วยงาน 4,756,913 4,994,759 5,244,497 14,996,169 

เงนิกู้ในประเทศ - - - - 

เงนิต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 
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4) พันธกิจท่ี 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

แผนปฏิบัติราชการ ๒๕63 ๒๕64 ๒๕65 วงเงนิรวม 

เงนิงบประมาณแผ่นดิน 464,580 487,809 512,199 1,464,588 

เงนิรายได้ของหน่วยงาน 12,407,302 13,027,667 13,679,050 39,114,019 

เงนิกู้ในประเทศ - - - - 

เงนิต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ  - - - - 
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ส่วนที่ 5  

การติดตามและประเมนิผล 

  เมื่อมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยจึงวางระบบที่จะวัดผลความส าเร็จในการบรรลุเปูาหมายระดับ

ต่าง ๆ โดยจ าเป็นต้องมกีารติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึน้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง

แก้ไขต่อไป ซึ่งมแีนวทางดังนี้ 

     5.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA) 
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แนวคดิวงจรคุณภาพ กิจกรรม หน่วยงาน ความสอดคล้อง 

Plan (การวางแผน) 1. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

- มหาวิทยาลัย 

- คณะ/ส านัก/สถาบัน 

มีความสอดคล้องกันระหว่างแผนของ

มหาวิทยาลัยกับแผนของหน่วยงาน 

Do (การปฏิบัติตามแผน) 1. จัดท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณ 

2. จัดท าโครงการ/กิจกรรรม 

- คณะ/ส านัก/สถาบัน ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี ้ 

ในระบบต่าง ๆ อาทิ 

- ระบบการประกันคุณภาพ  

- ก.พ.ร. 

- ส านักงบประมาณ (สงป.) 

- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

- จุดเน้นมหาวิทยาลัย 

Check (ตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามแผน) 

1. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 

2. การนเิทศติดตามผลการด าเนนิงาน 

3. การประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในประจ าปีการศกึษา 

- มหาวิทยาลัย 

- คณะ/ส านัก/สถาบัน 

1. วเิคราะห์ผลการด าเนินงานเทียบกับแผน 

2. สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ 

ที่ก าหนด 

Action (การปรับปรุง

พัฒนา) 

1. ทบทวนและวางแนวทางการปรับปรุง 

การด าเนินงานในปีต่อไป 

2. ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามผล

การประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

และการประเมินผลในระบบต่าง ๆ 

 

- มหาวิทยาลัย 

- คณะ/ส านัก/สถาบัน 

1. ผลการด าเนินงานตามแผน 

2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในและผลการประเมิน 

ในระบบต่าง ๆ 
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     5.2 ความเชื่อมโยงการปฏิบัติ กับการติดตามและประเมินผล ด้วยวงจรคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

คณะกรรมการทบทวนแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิ

แผนการปฏิรูปประเทศ 

นโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงการอุดมฯ 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที ่12 

แผนยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี 

SWOT Analysis 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

ระ
ดับ

มห
าวิ
ทย

าล
ัย 

 

ผ่านความเห็นชอบที่ประชุม 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

ผ่านการอนุมัตทิี่ประชุม 

สภามหาวิทยาลัย 

ถ่ายทอดแผนสูห่น่วยงาน 

คณะ / ส านัก / สถาบนั 
ทบทวน / จัดท าแผน

ทบทวน / จัดท าแผน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผ่นดิน – บ.กศ, – กศ.บป. – บัณฑิต 

แผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

ระดับคณะ / ส านัก / สถาบัน 

 

การติดตามผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

PLAN 

DO 

CHECK 

ACTION 
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     5.3 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดกลยุทธ์ และผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน ก ากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล 

 OKRs 101 ร้อยละความส าเร็จค่าเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น 100 100 100 
รองคณบดีฝุายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก ากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล 

 OKRs 201 ร้อยละของบัณฑติครุศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู 85 90 95 รองคณบดีฝุายวิชาการ 

 
OKRs 202 จ านวนบัณฑติครุศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนา

สมรรถนะ 
50 100 100 รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

 OKRs 203 จ านวนบุคลากรทางการศกึษาที่ได้รับการพัฒนา 50 100 100 
รองคณบดีฝุายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม ก ากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล 

 
OKRs 301 ร้อยละงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากรคณะครุศาสตร์มี

คุณภาพได้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 
50 60 70 

รองคณบดีฝุายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

 OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาใน IQA 3.51 3.75 4 
รองคณบดีฝุายวางแผนและ

ประกันคุณภาพ 

 OKRs 303 จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาพิเศษ    ผูอ้ านวยการศูนย์การศกึษาพิเศษ 

 
OKRs 304 จ านวนนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนสาธิตที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ 
   

ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิต  

3 แหง่ 



  

75 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (รายปี พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ ก ากับและติดตาม โดย ผศ.ดร.สุวิทย์  ไวยกุล 

OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่ 

รัฐบาลดิจทิัล (Digital government maturity domain and area : MDA) 
E 

Government 

Connected 

Government 

Smart 

Government 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
OKRs 402 ผลคะแนนการจดัอันดับมหาวิทยาลัยสีเขยีวโลก ยไูอ กรีนเมตริก  

(UI GreenMetric) 
4,900 5,200 5,500 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
90 93 95 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
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     5.4 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน  

    5.4.1 การตดิตามผลการด าเนนิงาน : การใชจ้า่ยงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ 

 
 

5.4.2 การติดตามผลการด าเนนิงาน : แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนประจ าปี 

 
  

   5.4.3 การตดิตามผลการด าเนนิงาน : แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี และแผนงานอื่น ๆ ที่เป็นแผนระยะกลาง 

     
 

 

 

 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย) 

รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2563) 

ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2564) 

ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2565) 
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5.5 แบบรายงานการติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

5.5.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ส่วนที่ 1 แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

ชื่อหน่วยงาน  ผู้รับผิดชอบ  

ชื่อโครงการ (พร้อมรหัส)  

แหลง่งบประมาณ  

งบประมาณที่จัดสรร (บาท)  

ระยะเวลาด าเนินการ  

ผลผลิต  

แผนงาน  

กลยุทธท์ี ่  

แนวทางการพัฒนาที ่  

โครงการหลัก  

โครงการย่อยภายใตโ้ครงการหลัก  

จ านวนโครงการ/กจิกรรม ย่อย  

ประเภทโครงการ [   ]  โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน                   [   ]  โครงการสนับสนนุการจัดการศกึษา 

[   ]  โครงการดา้นบริการวิชาการ                         [   ]  โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้

     [   ]  ด้านการศกึษา                                             [   ]  ด้านวิจัย     
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ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ไตรมาส 

แผนการใช้จ่าย

งบประมาณ 

(1) 

การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส 
เบิกจ่าย

งบประมาณ 

(5) 

งบประมาณ

คงเหลือ 

(4) - (5) 

ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 

โอนไป 

ไตรมาส 

(2) 

รับโอน 

จากไตรมาส 

(3) 

คงเหลือ 

(4) = 

(1) - (2) + (3) 

1        

2        

3        

รวม        

     [   ]  ด้านเศรษฐกิจ                                             [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านสังคม                                                  [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       

     [   ]  ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

     [   ]  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

     [   ]  ด้านศาสตร์พระราชา 

     [   ]  ด้านศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

[   ] โครงการดา้นท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม              [   ]  โครงการ อื่นๆ ................................. 

     [   ]  ด้านวิจัย                                                    [   ]  ด้าน ……. 

     [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       
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ตัวชี้วัดบรรลุผลโครงการ 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 

คิดเปน็ร้อยละ

ของการ

บรรลุผล 

เชิงปริมาณ :     

1.      

2.      

เชิงคุณภาพ :     

1.      

2.      

เชิงเวลา :     

1.     

2.     

เชิงค่าใช้จ่าย :     

1.     

2.     

ผลรวมจ านวนร้อยละการบรรลุผล  

ร้อยละความส าเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จ านวนตัวชี้วดัทั้งหมด)  
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ผลการด าเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความส าเร็จ ของโครงการ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 ส าเร็จ      อยู่ระหว่างด าเนินการ  

ยังไม่ได้ด าเนินการ (โปรดระบุ) เน่ืองจาก             

ผลผลิต  

                 

                   

                    

ผลลัพธ์  
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ผลกระทบ  

                 

                   

                    

ปัญหา/อุปสรรค 

                 

                   

                    

แนวทางแก้ไข  

                 

                   

                    

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินโครงการไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่ส าเร็จ) 

                 

                   

                    

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ  

งบประมาณที่จัดสรร (บาท)  

เบิกจ่ายงบประมาณ  

จ านวนเปา้หมายที่ก าหนด  

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย  

วัน/เดือน/ปี/สถานที่จัดกจิกรรม  

ผลประเมินจากผู้รับบริการ (ร้อยละ) ความพึงพอใจ :                                    ความรู้ความเขา้ใจ :                                 การน าไปใชป้ระโยชน์ : 

ประเภทการด าเนนิงานกจิกรรม [   ]  ประเภทการบรรยาย                                 [   ]  ประเภทเชิงปฏิบัติการ 

ประเภทกจิกรรม [   ]  โครงการบรหิารจัดการหน่วยงาน                   [   ]  โครงการสนับสนนุการจัดการศกึษา 

[   ]  โครงการดา้นบริการวิชาการ                         [   ]  โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู ้

     [   ]  ด้านการศกึษา                                             [   ]  ด้านวิจัย     

     [   ]  ด้านเศรษฐกิจ                                             [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านสังคม                                                  [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       
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     [   ]  ด้านส่ิงแวดลอ้ม 

     [   ]  นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

     [   ]  ด้านศาสตร์พระราชา 

     [   ]  ด้านศลิปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

[   ] โครงการดา้นท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม              [   ]  โครงการ อื่นๆ ................................. 

     [   ]  ด้านวิจัย                                                    [   ]  ด้าน ……. 

     [   ]  ด้านบริการวิชาการ      

     [   ]  ด้านการจัดการเรียนการสอน       

ผลการด าเนินงาน 

 

 

ผลผลิต : 

ผลลัพธ์ : 

ผลกระทบ : 
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คณะผู้จัดท า 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร์  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน  รองคณบดีฝาุยวางแผนและประกันคุณภาพ  

3. อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  ธาราวุฒิ   รองคณบดีฝาุยกิจการนักศึกษา  

4. อาจารย์ ดร.ปารณยี์  ขาวเจริญ   รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปิยะ  มีอนันต์   ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม    

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง ผูอ้ านวยการโรงเรียนประถมสาธิต 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย  

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ชนกานต ์ ขาวส าลี  ประธานสาขาวิชาพลศึกษา  

9. อาจารย์ ดร.สมกมล  กาญจนพิบูลย์  ประธานสาขาวิชาสังคมศกึษา 

10. อาจารย์สุพินดา  เพชรา    ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร ์   

11. อาจารย์พัชราภร  พูลบุญ    ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

12. อาจารย์สุพัตรา  ฟักอ่อน    ประธานสาขาวิชาการประถมศกึษา  

13. อาจารย์ ดร.ศริิพล  แสนบุญส่ง   ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย์ภรภัทร  นยิมชัย  ประธานสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย  

15. ผูช่้วยศาสตราจารย์จันจิรา  หาวิชา  ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

16. อาจารย์รักษมน  ยอดมิ่ง    ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   
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17. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วริสรา  จุ้ยดอนกลอย ประธานสาขาวิชาการศกึษาพิเศษ  

18. อาจารย์ ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ   หัวหนา้ศูนย์การศกึษาพิเศษ 

19. นางสาวกาญจนา  เงินออ่น   หัวหนา้ส านักงานคณบดี  

20. นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว   เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


