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สารอธิการบดี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า
เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และได้ ก าหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ โ ดยมุ่ ง เป้ า หมายเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น
มหาวิทยาลัยชั้นนา ได้แก่ “ผลิตและพัฒ นาครูที่มีสมรรถนะเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒ นธรรมในเมื อ งมรดกโลก และเป็ น ผู้ น าด้านวิท ยาศาสตร์
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564”
ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้ าอยู่หั ว รัช กาลที่ 10 ตามแนวนโยบายของรัฐ บาลและดาเนินงานให้ ส อดคล้ องกับนโยบาย
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนความต้องการของชุมชนและ
ท้ อ งถิ่ น โดยมุ่ ง เน้ น การด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
ผลการด าเนิ น งานในช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ได้ ดาเนิ น การตามเป้ าหมายที่ กาหนดในยุท ธศาสตร์ที่ 1 การพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ยุท ธศาสตร์ที่ 2
การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
การวิจัย และนวัตกรรม ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒ นาระบบบริห ารจัดการ ภายใต้ความร่วมมือ
ร่วมใจของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในนามของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ขอขอบคุ ณ คณะผู้ บ ริ ห าร
คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถด้วยดีตลอดมา โดยมุ่งมั่นเพื่อผลสั มฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และหวังว่าจะร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังเช่นนี้ตลอดไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สารบัญ
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ข้อมูลทั่วไป
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ประวัติความเป็นมา (3)
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (4)
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ (6)
ค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (7)
นโยบาย (7)
การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง (8)
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (9)
ทาเนียบผู้บริหารจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย (10)
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (11)
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (13)
คณะกรรมการสภาวิชาการราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (14)
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (15)
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (16)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (17)

สารสนเทศ
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 ข้อมูลด้านบุคลากร (18)
 ข้อมูลด้านงบประมาณ (19)
 ข้อมูลด้านนักศึกษา/หลักสูตร (21)

ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น (28)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา (50)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม (57)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ (78)

ประมวลภาพกิจกรรม

รายงานประจาปี 2562
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ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ตั้ ง อยู่ เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรี ดี พ นมยงค์ ต าบล
ประตู ชั ย อ าเภ อพ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-35276-555
โทรสาร 0-3532-2076
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ จานวน
30,000 บาท ให้ ก่ อ สร้ า งโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู เมื อ ง
กรุ งเก่ า เมื่ อ วั น ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้ งอยู่
บริ เวณหลั งพระราชวั งจั น ทรเกษมสอนวิ ช าสามั ญ
อนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพิม่ วิชาครู
พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
การฝึ ก หั ด ครู มู ล หั ว เมื อ งของกระทรวงธรรมการ
ดาเนินการผลิตครูมูล (ครู ป.)
พ.ศ. 2467 ได้จั ด ตั้งโรงเรีย นฝึ กหั ดครูมู ล
กสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมที่ตาหนักเพนียด
พ .ศ. 2475 ยุ บเลิ กโรงเรี ย นฝึ กหั ดครู
เมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตาหนัก
เพนียดแห่งเดียว
พ.ศ. 2476 มีก ารยกเลิ กมณฑล โรงเรีย น
ฝึกหัดครูมูลตาหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
มู ล ประจ าจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ชื่ อ ว่ า
“โรงเรี ย น ฝึ ก หั ด ค รู ป ระก าศ นี ย บั ต รจั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม
พ.ศ. 2479 ย้ ายโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู มู ล จาก
ต าหนั ก เพนี ย ดมาตั้ งในบริ เวณกรมทหารที่ ต าบล
หั ว แหลม โดยแยกเป็ น โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ช ายและ
โรงเรี ย นฝึ กหั ด ครู ส ตรี เปลี่ ย นชื่ อใหม่เป็ น โรงเรีย น
ประกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและ
โรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู ส ตรี ป ระกาศนี ย บั ต รจั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเปิ ด ท าการสอนเมื่ อ วั น ที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู

ประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจา) แผนก
เกษตรกรรม
พ.ศ. 2484 ย้ า ยสถานที่ ตั้ ง จากบริ เ วณ
กรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่
ที่ บ ริ เ วณ ด้ า นข้ า งวั ด วรโพธิ์ ต รงที่ เ ป็ น โรงเรี ย น
ประตูชั ย โรงเรียนฝึกหั ดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ตาบล
หอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทองในปัจจุบัน
พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2497 กองการฝึ ก หั ด ครู ไ ด้ รั บ การ
ยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2498 เริ่ ม ผลิ ต ครู ป.กศ.ใช้ ร ะบบ
การฝึ ก หั ด ครู แ บบ 2-2-2 ของกรมการฝึ ก หั ด ครู
รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี
พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
ย้ ายมาอยู่ ณ ที่ ปั จจุ บั น เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรี ดี
พนมยงค์ ต าบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา และได้ ยกฐานะขึ้ น เป็ น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวม
โรงเรี ย นสตรี ฝึ ก หั ด ครู พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยาเข้ ากั บ
วิทยาลั ยครูพระนครศรีอยุ ธยา ท าการผลิ ตครูหลาย
ระดับ
พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญ ญาตรี
(ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ. สูง,ป.ม. หรือ
พ.ม. เปิ ด ปี แ รก2 สาขา คื อ สาขาประถมศึ ก ษา
(วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์)
พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัด
ครู เปิ ด สอนระดั บ ป.กศ.สู ง หลั ก สู ต ร 2 ปี จากผู้
มี วุ ฒิ เดิ ม ม.ศ.5,ป.กศ. และ ป.ป. และเปิ ด สอน
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ปริ ญ ญาตรี (ค.บ.) หลั ก สู ต ร 2 ปี จากผู้ มี วุ ฒิ เดิ ม
ป.กศ.สูง,ป.วส.,ป.ม. และ พ.ม.
พ.ศ. 2523 เปิ ด สอนระดั บ ปริ ญ ญาตรี
(ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5,ป.กศ.
และ ป.ป.
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร
4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป.
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการ
อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากสาขาวิ ช าชี พ ครู โดยเปิ ด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต
พร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิด
หลักสูตรสาขาวิชาชีพครูครุศาสตรบัณ ฑิตทั้งระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี พร้อมๆ กัน

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภั ฏ”
แทนชื่อวิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็ น สถาบั น ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
ราชภั ฏ พ.ศ. 2538 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 25
มกราคม พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา
2 หลั ก สู ตร ได้ แก่ หลั กสู ต รครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
ส า ข า ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
พ.ศ. 2547 เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน พ.ศ.
2547 พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ.
2547 เริ่ ม มี ผล บั งคั บ ใช้ ท าให้ สถ าบั น ราช ภั ฏ
พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย าเป ลี่ ย น ส ถ า น ภ า พ เป็ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจา
สถาบั น ราชภั ฏ ตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิก ารได้ น า
ความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเพื่อ
เป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรง
พระกรุณ าโปรดเกล้ าฯ พระราชทาน คือ ตราพระ
ราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

รายงานประจาปี 2562

อดุ ล ยเดช มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป วงรี ภายในเป็ น รู ป
พระที่นั่งอัฐ ทิศประกอบด้ว ยวงจักร กลางวงจักรมี
อักขระเป็ น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจัก รมีรัศมีเปล่ ง
ออกโดยรอบเหนื อ จั ก รเป็ น รูป เศวตฉั ต รตั้ งอยู่ บ น
พระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่า “ทรงมีพระบรม
เดชานุภ าพ ในแผ่น ดิน ”) โดยที่วันบรมราชาภิเษก
ตามโบราณราชประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่
นั่ ง อั ฐ ทิ ศและสมาชิ ก รั ฐ สภ าถวายน้ าอภิ เ ษ ก
จากทิ ศ ทั้ ง แปด มี ว งรี อี ก วงหนึ่ ง เป็ น กรอบรอบ
ตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏ ต่อมา
เมื่ อ สถาบั น ราชภั ฏ ได้ ป รั บ เป ลี่ ย นสถานภ าพ
เป็นมหาวิทยาลัย ได้จารึกชื่อท่อนบนเป็นภาษาไทย
ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา”
ท่อนล่างจารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHRANAKHON
SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY”
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สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่างๆ จานวน 5 สี
สีน้าเงิน แทน

สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

สีเขียว แทน

แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

ทอง

แทน

ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

ส้ม

แทน

ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย

ขาว

แทน

ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สีประจามหาวิทยาลัย
สีเหลือง แดง

ธงประจามหาวิทยาลัย
สีเหลือง (อยู่ด้านบน)
สีแดง (อยู่ด้านล่าง)
มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง

ดอกไม้ประจามหาวิทยาลัย
ดอกโสน

คติธรรมประจามหาวิทยาลัย
สิกขา กาโม ภว โหติ หมายถึง ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา
คุณธรรม นาความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

วิสัยทัศน์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564

พันธกิจ
1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณ ฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณ ค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒ นธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ
4. เรี ยนรู้และเสริ มสร้างความเข้มแข็งของผู้ นาชุ มชน ผู้ นาศาสนา และนักการเมืองท้ องถิ่น ให้ มี
จิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุ ณภาพ
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ
การบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานประจาปี 2562
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ค่านิยมองค์กร เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก
อัตลักษณ์
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
ค่านิยมองค์กร
เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัยมีเป้ าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณ ธรรม นาการพัฒ นาท้องถิ่น ด้วยการ
เป็นคนเก่งมีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้
1. ด้านความรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้
2. ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์
3. ด้านทักษะ มีทักษะการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการทางานเป็นทีม มีทักษะในการ
ดารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
4. ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ สานึกดี มีจิตอาสา
นโยบาย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่ งพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. 2547
สภามหาวิทยาลัยมีอานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอานาจและ
หน้าที่ (1) กาหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ จึงกาหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับ
กลุม่ ประชาคมอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒ นธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒ นาศักยภาพครู ผู้บริห ารและบุคลากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการ
ให้บริการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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6. สนับสนุน พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้ มค่า เพื่อให้
เกิดการจัดการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
8. สนั บ สนุ น พั ฒ นาการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ค วามเป็ น สากล โดยใช้
หลักธรรมาภิบาล และนาวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิ ปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล
10. เร่ งรั ดการพั ฒ นาคุณ ภาพของงานวิจัยที่ส ามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
11. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู่ ป ระชาคมอาเซี ย น
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ระดับคณะ
คณะครุศาสตร์
 สานักงานคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

 สานักงานคณบดี
 สานักงานคณบดี
 ภาควิชามนุษยศาสตร์
 ภาควิชาสังคมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
 สานักงานคณบดี
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์

ระดับสานัก/สถาบัน
สถาบัน
วิจัยและพัฒนา

สถาบันอยุธยาศึกษา

สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 สานักงานผู้อานวยการ  สานักงานผู้อานวยการ  สานักงานผู้อานวยการ 
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สานักงาน
อธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน
กองบริการการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ทาเนียบผู้บริหารจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา
รายนาม
ปี พ.ศ.
รายนาม
ปี พ.ศ.
นายเติม
ทับทิมทอง 2479-2480 น.ส.สมสวัสดิ์ จามรวรรณ 2479-2479
นายฉลอง
ศรีจันทร์
2480-2487
ม.ล.หญิง
ทินกร
2479-2481
นายชัยวัฒน์
ยุกติรัตน์
2487-2497
นางพิสิฎฐ์
เวชชภูมิ 2481-2487
นายประยุทธ สวัสดิสงิ ห์ 2497-2501
น.ส.จารุนีย์
มฤคทัต
2487-2492
นายทวี
โปราณนนท์ 2501-2508
น.ส.พเยาว์
ศรีหงส์
2492-2501
น.ส.ฉวีวรรณ ดุลยจินดา 2508-2508
น.ส.อนงค์
สังขะวร
2501-2511
นายจินต์
รัตนสิน
2508-2509
นายจินต์
รัตนสิน
2511-2511
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา
รายนาม
นายจินต์
รัตนสิน
ดร.นิเชต
สุนทรพิทักษ์
รศ.สุรพันธ์
ยันต์ทอง
รศ.ดร.เจริญผล สุวรรณโชติ
นายจาเริญ
เสกธีระ
นายโสภณ
สุวรรณโรจน์
รศ.ธง
รุณเจริญ
ดร.จรินทร์
ชาติรุ่ง
รศ.วิทยา
รุ่งอดุลพิศาล

รายงานประจาปี 2562

ปี พ.ศ.
2509-2517
2517-2519
2519-2521
2521-2523
2523-2524
2524-2531
2531-2532
2532-2536
2537-2538

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายนาม
รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ
ผศ.สุวิทย์
เฑียรทอง

ปี พ.ศ.
2538-2546
2546-2547

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รายนาม
ผศ.สุวิทย์
เฑียรทอง
รศ.สุวิทย์
เฑียรทอง
ดร.บูรพาทิศ
พลอยสุวรรณ์
ดร.เกษม
บารุงเวช
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

ปี พ.ศ.
2547-2549
2549-2552
2552-2556
2557-2562
2562-ปัจจุบัน
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายอภิชาติ จีระวุฒิ
นายกสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายไพบูลย์ เสียงก้อง
อุปนายก

นายปราจิน เอี่ยมลาเนา

ศ.ดร.จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ดร.ดารง พุฒตาล

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

ดร.สุรพงษ์ มาลี
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตาแหน่ง

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
อธิการบดี

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

นายสุทัศน์ อู่ทอง
ประธานสภาคณาจารย์ฯ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศลิ ป์

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณจารย์

นายประพันธ์ แสงทองดี

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

ผศ.ดร.บริบรู ณ์ ชอบทาดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2562

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
อธิการบดี

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ดร.นพดล ปรางค์ทอง
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และกิจการสถามหาวิทยาลับ

นายนรินทร์ อุ่นแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายงานบริหารทัว่ ไปและ
กฎหมาย

นางสาวสุดารัตน์ เกลีย้ งสอาด
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการพิเศษกฎหมาย

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
และแผนงาน

ผศ.บุญไท เจริญผล
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม
และพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
คณบดีคณะครุศาสตร์

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

นายสุทัศน์ อู่ทอง
ประธานสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ประธาน

ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
กรรมการ

รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น
กรรมการ

ผศ.ดวงรัตน์ โพธิ์เงิน
กรรมการ

ดร.ภควดี สุขอนันต์
กรรมการ

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
กรรมการ

รายงานประจาปี 2562

รศ.ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ
กรรมการ

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ

ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดา
กรรมการ

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายสุทัศน์ อู่ทอง
ประธาน

นายพินิจ ศรีสวัสดิ์
รองประธาน

นางสาวภัธภร หลั่งประยูร
กรรมการ

ผศ.ภัทราพร จันตะนี
กรรมการ

นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาถรณ์
กรรมการ

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
กรรมการ

นายฉัตรชัย นิยะบุญ
กรรมการ

นายตราดุลย์ นรนิติผดุงการ
กรรมการ

ดร.รวีวตั ร์ สิริภูบาล
กรรมการ

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
กรรมการ

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล
กรรมการ

นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง
กรรมการ

ดร.เกษรา ศรีวิเชียร
กรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ คาสั่งแต่งตั้ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช
ประธาน

ดร.สมชาย สุรชาตรี
รองประธาน

นายชาลี เส้นขาว
กรรมการ

ดร.มนวิภา ประชัญคดี
กรรมการ

นายจรูญศักดิ์ สุนทรเดชา
กรรมการ

นางอติภา เองตระกูล
รองประธาน

ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ อาจารย์จวงจันทร์ เปลี่ยนคง ดร.สุเมธี จันทร์หอม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายเกียรติยศ ศรีกลุ
กรรมการ

ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์ นางสาวพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
กรรมการ
กรรมการ

นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ
กรรมการ
กรรมการ
รายงานประจาปี 2562

ดร.นพดล ปรางค์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ประธาน

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการ

ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ
กรรมการ

ดร.นพดล ปรางค์ทอง
กรรมการ

นายประพันธ์ แสงทองดี
กรรมการ

นายสุทัศน์ อู่ทอง
กรรมการ

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
กรรมการ

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศลิ ป์
กรรมการ

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
กรรมการ

ผศ.ดร.สุจติ กัลยา มฤครัฐอินแปลง
กรรมการ

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
กรรมการ

ผศ.สาโรช ปุรสิ ังคหะ
กรรมการ

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
กรรมการ

ผศ.ดร.บริบรู ณ์ ชอบทาดี
กรรมการ

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
กรรมการ

นางลักขณา เตชวงษ์
กรรมการและเลขานุการ
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สารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลด้านบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากร 2 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ จานวน 342
คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 300 คน รวมทั้งสิ้น 642 คน รายละเอียดสามารถจาแนกตาม
ประเภทต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงจานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประเภทบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สายวิชาการ
สายสนับสนุน
รวม
วิชาการ
1. ข้าราชการพลเรือน
87
11
98
2. ลูกจ้างประจา
17
17
3. พนักงานมหาวิทยาลัย
245
131
376
4. พนักงานราชการ
31
31
5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ
10
10
6. เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญา
110
110
รวมบุคลากรทั้งสิ้น (คน)
342
300
642
ร้อยละ

53.27

46.73

100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ตารางแสดงจานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้าราชการพลเรือน
1. อาจารย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. รองศาสตราจารย์
4. ศาสตราจารย์
รวม
หมายเหตุ ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ

รายงานประจาปี 2562

34
48
5
87

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
203
40
2
245

รวม
จานวน
237
88
7
332

ร้อยละ
71.39
26.51
2.10
100.00
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ข้อมูลด้านงบประมาณ
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนทั้ งสิ้ น 545,699,400 บาท
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรโดยรัฐบาล จานวน 412,399,400 บาท และงบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
จ านวน 115,195,000 บาท ได้ แก่ งบ บ.กศ. จ านวน 85,994,000 บาท งบ กศ.บป. จ านวน 10,226,000 บาท
งบบั ณฑิ ตศึกษา จ านวน 2,431,000 บาท งบ บ.กศ. (เพิ่ มเติ ม) 14,932,800 บาท และงบบั ณฑิ ตศึกษา(เพิ่ มเติ ม)
1,611,200 บาท
จากงบประมาณดังกล่ าว มหาวิท ยาลั ยได้ดาเนิ นการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 โดยการถ่ายทอดให้คณะ สถาบัน สานัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจัดทาโครงการให้สอดคล้อง
กับงบประมาณและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด โดยมีรายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณในมิติต่างๆ ดังนี้
ตารางแสดงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามประเภทงบ
จานวน
งบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
โครงการ ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน
183
412,399,400.00
งบประมาณรายจ่ายเงินบารุงการศึกษา (บ.กศ.)
135
85,994,000.00
งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาสาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.)
13
10,226,000.00
งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บัณฑิตศึกษา)
6
2,431,000.00
งบประมาณรายจ่ายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม
2
1,611,200.00
(บัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม)
งบประมาณรายจ่ายเงินบารุงการศึกษาเพิ่มเติม (บ.กศ. เพิ่มเติม)
28
14,932,800.00
รวม
367 527,594,400.00
งบเงินรายได้อื่นๆ
7
18,105,000.00
รวมทั้งสิ้น
374 545,699,400.00
ตารางแสดงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกตามยุทธศาสตร์
แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงาน
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
13,123,900
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
17,813,510
45,162,944
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
192,797,790
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
256,118,200
แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
3,583,556
แผนงานบริหารจัดการเงินรายได้อื่น ๆ
17,099,500
รวม
545,699,400
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ตารางแสดงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จาแนกรายหน่วยงาน
หน่วยงาน

งบแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
442,200
คณะครุศาสตร์
16,597,100
- สานักงาน
8,686,300
- โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
634,200
- โรงเรียนประถมสาธิต
1,631,900
- โรงเรียนสาธิตมัธยม
4,521,800
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1,122,900
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5,811,650
คณะวิทยาการจัดการ
5,195,150
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14,700,200
สถาบันวิจัยและพัฒนา
6,116,000
สถาบันอยุธยาศึกษา
3,976,400
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12,444,000
สานักงานอธิการบดี
341,116,700
- กองกลาง
337,842,200
- กองนโยบายและแผน
1,887,500
- กองบริการการศึกษา
387,500
- กองพัฒนานักศึกษา
999,500
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์การศึกษานานาชาติ
6,000,000
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ (สวนหลวง)
ศูนย์หนังสือ
รวมทั้งสิ้น
412,399,400

รายงานประจาปี 2562

งบ บกศ.
2,578,056
15,544,668
2,212,368
2,006,900
4,160,000
7,165,400
2,787,881
1,914,428
2,209,653
222,500
230,500
2,686,126
57,720,188
52,391,630
1,232,500
743,585
3,352,473
100,000

งบ กศ.บป

งบบัณฑิต

428,877
381,650
174,856

2,431,000

477,570
8,763,047
8,530,602
145,970
86,475
-

งบ บกศ
(เพิ่มเติม)
-

4,131,650
2,125,800
8,675,350
5,132,200
1,829,000
1,714,150
-

งบ บัณฑิต
งบเงิน
(เพิ่มเติม) รายได้อื่นๆ
- 11,094,000
- 11,094,000
1,611,200

2,250,000
4,761,000
85,994,000 10,226,000 2,431,000 14,932,800 1,611,200 18,105,000

รวมทั้งสิ้น
3,020,256
32,141,768
10,898,668
2,641,100
5,791,900
11,687,200
1,122,900
9,028,408
7,491,228
17,084,709
10,470,150
4,206,900
17,733,496
427,369,285
414,990,632
4,949,000
1,277,055
6,152,598
4,042,200
100,000
6,000,000
2,250,000
4,761,000
545,699,400
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ข้อมูลด้านนักศึกษา/หลักสูตร
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 6,126 คน แบ่ง
ออกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 5,835 คน ระดับการศึกษา ป.บัณฑิต จานวน 78 คน ระดับการศึกษา
ปริญญาโท จานวน 210 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 3 คน ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษาจาแนกตาม
คณะ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงจานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จานวนนักศึกษา
นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์
1,388

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
1,990

คณะวิทยาการ
จัดการ
911

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
866

5,155

204

318

158

680

รวม

นักศึกษาระดับ
ป.บัณฑิต

ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

78

-

-

-

78

นักศึกษาระดับ
ปริญญาโท

ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

149

8

53

-

210

นักศึกษาระดับ
ปริญญาเอก

ภาคพิเศษ/
กศ.บป.

3

-

-

-

3

1,618

2,202

1,282

1,024

6,126

รวมทั้งสิ้น (คน)

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที่ 21สิงหาคม 2562)

ตารางแสดงจานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ
ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตมัธยม
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ม.1
ม.2
ม.3

117
130
105
352
107
67
43
217
569

รวม
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
รวมทั้งหมด

ม.4
ม.5
ม.6
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ระดับชั้น
โรงเรียนประถมสาธิต

ประถมศึกษา

ชั้น

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

76
70
76
78
68
61
429

ชั้น

จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562

รวม
ระดับชั้น
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
เตรียมอนุบาล

ปฐมวัยชัน้ ปีที่ 1
ปฐมวัยชัน้ ปีที่ 2
ปฐมวัยชัน้ ปีที่ 3

ปฐมวัย
รวม
รวมทั้ง 3 ระดับ

54
53
55
55
217
1,215

ตารางแสดงจานวนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

การสอนภาษาไทย (ค.บ.) 4 ปี
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 4 ปี
พลศึกษา (ค.บ.) 4 ปี
การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 4 ปี
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 4 ปี
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 4 ปี
สังคมศึกษา (ค.บ.) 4 ปี
วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 4 ปี
การประถมศึกษา (ค.บ.) 4 ปี
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 4 ปี
ป.บัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
การบริหารการศึกษา (ค.ม. )
การจัดการการเรียนรู้ (ค.ม.)
การบริหารการศึกษา (ค.ด.)
รวม

รายงานประจาปี 2562

ปีการศึกษา 2562
ภาค
ป.
ป. ป. ป. รวม ปกติ กศ.บป.
ตรี บัณฑิต โท เอก

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
10 1
2
1 14 10
4

หมายเหตุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
ภาษาไทย (ศศ.บ.)
ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
นิติศาสตร์ (น.บ.)
การพัฒนาชุมชนและสังคม (ศศ.บ.)
ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
ประยุกต์ศิลป์ (ศป.บ.)
สหวิทยาการอิสลามเพื่อการพัฒนา
(ศศ.บ.)
ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.)
การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.)
ศิลปะการแสดง (ศป.บ.)
ดนตรีสากล (ศป.บ.)
ภาษาจีน (ศศ.บ.)
รวม

ปีการศึกษา 2562
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ปกติ











1
1
1
1
1
15






15

-

-

-

1
1
1
1
1
15

ภาค
กศ.บป.



-

หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562


4

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การบัญชี (บช.บ.)
การจัดการ (บธ.บ.)
การตลาด (บธ.บ.)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.)
การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร(ศ.บ.)
การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
การจัดการธุรกิจโรงแรม(บธ.บ)
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(บธ.บ)
บริหารธุรกิจ (บธ.ม.)

รวม

ป.ตรี
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12

ปีการศึกษา 2562
ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

-

1
1

-

รวม

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
13

ภาค
ปกติ กศ.บป.













10






5

หมายเหตุ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
เคมี (วท.บ.)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ทล.บ.)
เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
จุลชีววิทยา (วท.บ.)
คหกรรมศาสตร์ (ท.บ.)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
วิศวกรรมการจัดการ (วศ.บ.)
สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร (วท.บ.)
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
เทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.)

รวม

ปีการศึกษา 2562
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1

-

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
15

-

-

-

1
1
15

ตารางแสดงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมัธยม
โรงเรียนประถมสาธิต
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

รายงานประจาปี 2562

รวม

ภาค
ปกติ กศ.บป.

การพัฒนาหลักสูตร





















-

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
1.
2.
3.

1

สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีอัตลัก ษณ์ และสมรรถนะเป็ นเลิศ
สอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
1.

2

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
ยกระดั บ คุ ณ ภ าพและความเป็ น เลิ ศ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามพั น ธกิ จ ของมห าวิ ท ยาลั ย
(ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก, ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม)
2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
3. ยกระดับงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้นาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือนาไปสู่
การใช้ประโยชน์พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
1.

3

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

4

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Green University
3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University
4. มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
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การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
สรุปความต้องการ/
ปัญหา

เข้าพบหารือผู้ว่าราชการจังหวัดในการกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนา

จัดเวทีประชาคม/พบปะชาวบ้าน เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์พื้นที่

จัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ดาเนินโครงการ/
กิจกรรม

ขยายพื้นที่การ
พัฒนา
ติดตามและประเมินผล

พื้นที่ให้บริการ
ทางวิชาการ
จ.พระนครศรีอยุธยา

16 อาเภอ 209 ตาบล
จ.อ่างทอง
7 อาเภอ 73 ตาบล

รายงานประจาปี 2562
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พื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
พ.ศ. 2560 - 2564
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ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ จัดทาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยกาหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพทางการ
ศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับในมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนด และมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้กับทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ได้แก่ คณะ สถาบัน สานัก ซึง่ มีผลการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
3. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น จานวนทั้งสิ้น 13,123,900 บาท โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ที่กาหนดจานวน
12 ตัวชี้วัด พบว่า มีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
1. สืบสานโครงการตามพระราชดาริและนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ มีการดาเนินงานโครงการสืบสานตามพระราชดาริและนา
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
โครงการตามพระราชดาริด้านการส่งเสริมคุณ ภาพการศึกษาในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
จังหวัดสระแก้ว ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรบ
เชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้สาหรับครูและบุคลากรในสังกัดกองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่
112 โครงการค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นาครูในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
และโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาสาหรับนักศึกษาครู ครูพี่ เลี้ยง
และบุ คลากรทางการศึกษาโรงเรีย นตารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนตารวจตระเวน
ชายแดนประชารัฐ 1 โดยนาคณาจารย์ และนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
นอกจากนั้น คณะครุศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ อุปกรณ์และสิ่ งอานวยความสะดวก และร่วมต้ อนรับ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จตรวจเยี่ยม
ประจาปี
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2. ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินงานพัฒนาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา ประกอบด้วยโครงการหลักได้แก่ โครงการบริการวิชาการตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒ นาท้องถิ่น และสั งคม โครงการยกระดับและพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งพบว่าในเป้าหมายด้านนี้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ดาเนินการ ดังนี้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะแบบองค์รวมอย่าง
ยั่งยืน “สุขภาพดี ชีวียั่งยืน” เพื่อพัฒนาทักษะเสริมสร้างสุขภาวะแบบองค์รวมทั้งมิติทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
และจิตวิญญาณ โดยผ่านกิจกรรมพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะดนตรี ดาเนินการโดยมีคณาจารย์
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และนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน เป็นครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

โครงการขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์การพัฒ นาท้ องถิ่น โดยการอบรมเชิง ปฏิ บัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการจัดการห้องเรียน 4.0 ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุล
อุทิศ) ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีครูเข้ารับการอบรมจานวน 80 คน ได้รู้ถึงหลักการ
การออกแบบและพั ฒ นาการเรี ย นการสอนอย่างเป็น ระบบ ฝึ กปฏิ บั ติการใช้แอปพลิ เคชั นส่ งเสริม การเรียนรู้
สมัยใหม่ การเขียนแผนการสอน และการนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้สอนในห้ องเรียนจริง โดยคณะ
วิทยากร 1) อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ สานักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบทาดี 3) อาจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี และ 4) อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการเสริมสร้างพลังอานาจประชาชนเพื่อการดาเนินชีวิตที่เป็นสุข
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ดาเนินงานโครงการเสริมสร้างพลังอานาจประชาชนเพื่อการดาเนิน
ชีวิตที่เป็นสุข โดยการใช้ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างพลังอานาจผู้สูงอายุ พบว่า การดาเนินกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน
กระบวนการของแต่ละกิจกรรม ผู้สูงอายุเข้าอบรม 5 พื้นที่ จานวนทั้งสิ้น 250 คน ทุกกิจกรรมใน 6 ด้าน เป็นไป
ตามจุดประสงค์และการออกแบบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และท้ายของทุกกิจกรรม ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุป
ความรู้ สิ่งที่ได้รับในการอบรมผ่านตัวหนังสือ รูปภาพ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และสิ่งสาคัญคือการได้รับศีลรับพร
จากผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ท าให้ ผู้ เข้ า รั บ การอบรมและที ม วิ ท ยากรได้ เห็ น และสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ ตนเอง
นอกเหนือจากที่กล่าวมาผู้สูงอายุได้พัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้
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ด้านร่างกาย ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มือ สายตา ผ่านกิจกรรมในด้าน
สุขศิลป์ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น ทุกส่วนของร่างกายผ่านกิจกรรม กายอุปกรณ์เป็นกิจกรรมในด้านสมวัย
ด้านอารมณ์ สังคม และการสื่อสาร ผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมได้พั ฒนาผ่านกิจกรรม เช่น จิตอาสานาพา
ความสุข ภาพเล่าเรื่อง วัน วานยั งหวานอยู่ การต่อให้ ยาว กระดาษมหั ศจรรย์ โดมิโนเจริญ สติ ศิล ป์ Exercise
ก่อร่างสร้างฝัน กิจกรรมเราเข้าใจตรงกัน สื่อใจผ่านคา พาทีให้ชัดดี จากการสังเกตผู้เข้าอบรมจะมีสมาธิ มีการ
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่นิ่งดูดาย ถ้อยทีถ้อยอาศัย และที่ส าคัญจากเสียงหั วเราะและ
รอยยิ้มของผู้สูงอายุในกลุ่ม
ด้านความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมได้พัฒนาโดยผ่านกิจกรรมที่ต้องใช้การ
วางแผน การคิ ด อย่ างสร้ างสรรค์ การท างานเป็ น ที ม ส่ งผลต่ อสติปั ญ ญา เช่น เชื อกเส้ น สี ล ายศิ ล ป์ ต่อ ให้ สู ง
ศิลป์ธรรมชาติ

โครงการการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากกระดาษและเชือกกล้วย ชุมชนบ้านลาว
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์จาก
วัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วยให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่นกระดาษและเชือกกล้วย และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนปรับประยุกต์ใช้วัสดุ
ธรรมชาติในการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ ส าหรับผลิตภัณ ฑ์ของชุมชนบ้านลาว จากการดาเนินโครงการ ชุมชนได้
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบจากกระดาษเยื่อกล้วยและเชือกกล้วย ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย
1.1 กระดาษเยื่อกล้วยสีธรรมชาติ 3 สี จากวัสดุต้นกล้วย 3 แบบ ได้แก่
1) ต้นกล้วยที่หั่นตากแห้งจะมีความเหนียว เส้นใยชัดเจน และให้สีน้าตาลเข้ม
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2) ต้นกล้วยสดที่หั่น (ไม่ตากแห้ง) กล้วยจะมีความเหนียว เส้นใยเรียบมัน สีและลักษณะคล้าย
หนังวัว ให้สีน้าตาลอ่อน
3) ต้นกล้วยสดที่อ่อน อายุไม่มาก ปั่นไม่ละเอียดมากจะมีความเหนียว มีเส้นใยชัดเจน กระดาษมี
ความใสเป็นสีน้าตาลอ่อนค่อนไปทางสีขาวใส
1.2 กระดาษเยื่อกล้วย 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดมาตรฐาน 55x80 เซนติเมตร และขนาด A3
2. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบจากกระดาษเยื่อกล้วย ได้แก่ กล่อง ปกสมุด ถุงใส่ของจิปาถะ โคมไฟ
3. ผลิตภัณฑ์ที่เป็น ต้นแบบจากเชือกกล้วย ได้แก่ เชือกกล้วยฟั่น การถักทอเชือกกล้วยใส่ผักผลไม้ ใช้
ประโยชน์ 2-3 ครั้ง
4. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษเยื่อกล้วย ได้แก่ ดอกกุหลาบ ของที่ระลึกกระดาษเยื่อกล้วยสีธรรมชาติ 3 สี
จากวัตถุต้นกล้วย 3 แบบ กระดาษเยื่อกล้วย 2 ขนาด
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โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus"
มหาวิทยาลัยได้ จัดทาบัน ทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน โครงการออมสิ น
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น และโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ระหว่างธนาคารออมสิน
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในโครงการ ดังต่อไปนี้
1) โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) โครงการส่ งเสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการ Startup และ SMEs เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการ
Startup และ SMEs รวมถึงนักศึกษาที่สนใจ
3) โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิก ารแห่งรัฐ ให้ได้รับการพัฒนา
ทักษะในการประกอบวิชาชีพ
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อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น "การบริหารจัดการผักตบชวา
วัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน"

วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์และดูแล
รัก ษาสิ่ งแวดล้ อ มในชุ ม ชนท้ องถิ่ น "การบริห ารจั ดการผั ก ตบชวาวั ช พื ช มี คุ ณ ค่ าสร้างรายได้ ให้ ชุ ม ชน" โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าว
เปิดงาน อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ปั ญหาการเพิ่มปริมาณ
ผักตบชวา ซึ่งส่งผลทาให้น้าเน่าเสีย รวมทั้งขวางกั้นเส้นทางน้า เป็นปัญหาต่อการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่ง
ทางน้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้เน้นอบรมในเรื่องของการแปรรูป และแก้ไขปัญหาผักตบชวา ซึ่งภายใน
งานมีการบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการผักตบชวาอย่างยั่งยืน” วิทยากรโดย คุณโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อานวยการ
โครงการส่งน้าและบารุงรักษารังสิตใต้ สานักงานกรมชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และการเสวนาเรื่อง “ผักตบชวา วัชพืชมีคุณค่าสร้างรายได้ให้ชุมชน” วิทยากรโดย คุณมุกดา แข็งแรง
ผู้อานวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอภาชี และ คุณดาธิณี ตามเพิ่ม ครูการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาบลไผ่ล้อม อาเภอภาชี รวมทั้ง การฝึกปฏิบัติการทาน้าพริกชวาเสวย การ
ทาจานรักษ์โลกผักตบชวา และนิทรรศการและสินค้าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โดยมีผู้เข้า ร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียน
นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลที่สนใจ จานวน 115 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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การอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562
หลักสูตร SI Warrior : Automation System Integration & Commissioning รุ่นที่ 2
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดการอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร SI Warrior : Automation System Integration &
Commissioning รุ่ น ที่ 2 ได้ รั บ เกี ย รติ จาก รศ .ด ร.ชู สิ ท ธิ์ ป ระดั บ เพ็ ช ร์ อ ธิ ก ารบ ดี ม ห าวิ ท ย าลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วย อาจารย์วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง และ คุณวิโรจน์ เฉลิมรัตนาพร ผู้บริหารของ
สถาบันไทย-เยอรมันและ คุณธนา คล่องณรงค์ ผู้ บริหาร บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัดเป็นประธาน
ปิดการอบรม โดยกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ 6 บริษัทเอกชนได้แก่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จากัด บริษัท ออโตได
แด็กติก จากัด บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จากัด บริษัท ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จากัด และ บริษัท ทีดี
เอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด มีกาหนดการจัดฝึกอบรมรวมทั้งหมด 25 วัน โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากร
ในภาคอุตสาหกรรม จานวน 15 คน ภายใต้งบประมาณดาเนินโครงการพั ฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนตร์และระบบ
อัตโนมัติ จากกระทรวงอุตสาหกรรม (โดยสถาบันไทย-เยอรมัน) และดาเนินโครงการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเป็นจานวนเงิน
3,297,300 บาท ในการยกระดั บ และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน สิ น ค้ า ชุ ม ชน OTOP ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
ในจั งหวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและจั ง หวั ด อ่ า งทอง ซึ่ ง ได้ แ ก่ บ้ า นคลองจิ ก , บ้ า นพยอม , และชุ ม ชนรอซี ดี
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านลาว และบ้านอบทม ในจังหวัดอ่างทอง โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้ดาเนินการ
สารวจผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละบ้าน เพื่อทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ พัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์
พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ รวมทั้งการรวมกลุ่มเพื่อขอจดทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้ดาเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ข้าวตังดิบและการแปรรูปบ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2. ผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากเศษไม้บ้านลาว ตาบลบ้านลาว อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
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3. ผลิตภัณฑ์ผ้าลายไทยชุมชนรอซีดี ตาบลคลองพระยาบันลือ อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ผลิตภัณฑ์หัวไชโป้วบ้านพยอม ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ผลิตภัณฑ์จากปลาร้าบ้านคลองจิก ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์ข้าวตังดิบและการแปรรูปบ้านอบทม

ผลิตภัณฑ์นาฬิกาจากเศษไม้บ้านลาว

ผลิตภัณฑ์ผ้าลายไทยชุมชนรอซีดี

ผลิตภัณฑ์หัวไชโป้วบ้านพยอม

ผลิตภัณฑ์จากปลาร้าบ้านคลองจิก
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โครงการ การพัฒนา และยกระดับผลิตภัณ ฑ์อาหารจากเห็ดสู่เชิงพาณิ ชย์โดยการมีส่วนร่วมแบบฝังตัวกับ
วิสาหกิจ ชุมชนกลุ่ม เพาะเห็ด และแปรรูป เห็ด บ้า นคลองทราย ต าบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ชุมชนบ้านคลองทราย ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณพื้นที่ มีลาคลอง
คลองจิกเชื่อมโยงรอบหมู่บ้าน ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนกึ่งเมือง และประชากรหนาแน่น อาชีพของประชาชน
ส่วนมากจะประกอบอาชีพรับจ้าง/พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ภายในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองทรายมี
โครงการ 9101 ตามรอยเท้ าพ่ อ ภายใต้ร่ ม บารมีเพื่ อการพั ฒ นาการเกษตรอย่างยั่งยื น และมีวิส าหกิจชุ มชน
เพาะเห็ด และแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด รวมทั้งมีโรงเพาะเห็ ดตับเต่าซึ่งเป็นเห็ ดเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่
ปรากฏอยู่ นอกจากรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นภายในชุมชนยังมีสถานที่ที่สาคัญที่เป็นที่น่าภาคภูมิใจของคน
พื้นที่ คือ วัดอารามหลวง ศาลาประทับของในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จทางเรือ โบสถ์ที่สร้างด้วยไม้ที่รื้อมาจาก
วัดเบญจมบพิตร และสถานที่ทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่ง
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นพันธกิจสาคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นการช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และในฐานะเป็นที่พึ่งพาด้านวิชาการแก่ชุมชน ปัจจุบันนี้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ
ในระดับชุมชน โดยเฉพาะอาหารแปรรูปหลายประเภทจากเห็ด อย่างไรก็ตามพบว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นยังไม่ได้
มาตรฐานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ และยังต้องมีการพัฒ นารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณ ฑ์ และการควบคุม
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คุณภาพ เนื่องจากยังขาดความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ และมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น
GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point) เป็ น ต้ น
รวมทั้งการบริห ารจัดการและการพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ ต่อยอด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ กับผู้ บริโภคตาม
นโยบายการผลิตอาหารปลอดภัย และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาชีพของชุมชน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการผลิตผลิตภั ณฑ์
อาหารต่าง ๆ จากเห็ดจานวนหนึ่ง ซึ่งยั งมีไม่ห ลากหลายมากนัก รวมทั้งมีการจัดจาหน่ายในวงค่อนข้างจากัด
ทางกลุ่มจึงมีความต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ด และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
การพัฒ นาตารับอาหารจากเห็ดที่มีคุณภาพสูง และมีประโยชน์เชิงสุขภาพจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่ม
การให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนท้องถิ่นถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเล็งเห็นความสาคัญที่จะดาเนินการ
ช่วยเหลือ และให้คาแนะนาการพัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลคลอง
จิก โดยเน้นด้านมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ให้ความรู้ และแนวทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขลักษณะ
และมาตรฐานในการผลิตอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และผลักดันให้ทางกลุ่มมีผลิตภัณฑ์
อาหารจากเห็ดที่มีคุณภาพมาตรฐาน สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าโครงการ
นี้จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
แผนการดาเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้นาชุมชน กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์
เพื่อนาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับโครงการ
2. ศึกษา และพัฒ นาสูตรอาหารจากเห็ด 5 ตารับ โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ ด
และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
3. ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
4. ศึกษา และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ด โดยการมีส่วนร่วมของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
5. ยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดตามหลักการผลิตที่ดี (GMP) เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพอาหาร
6. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สาหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบ้าน
คลองทราย
7. ประชุม ประเมินผล และถอดบทเรียนจากโครงการโดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด
และแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย
8. การเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการสู่สังคม และชุมชน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาองค์ความรู้
ที่ได้ทั้งหมดจากโครงการไปต่อยอด และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1. คณะกรรมการดาเนิ น โครงการลงพื้ น ที่เพื่ อเยี่ยมชมวิส าหกิจชุม ชนต าบลคลองจิกก่ อนเริ่มดาเนิ น
โครงการ

2. คณะกรรมการดาเนินโครงการร่วมประชุมวางแผนการดาเนินงานร่วมกับผู้นากลุ่ม ผู้นาชุมชน และ
สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

3. พิธีเปิ ดโครงการร่วมกับ สมาชิกของกลุ่ มวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก โดยมีผู้ นาชุมชน ผู้ น ากลุ่ ม
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมมากกว่า 30 คน
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4. การส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิกมีการเพาะเห็ดเบญจรงค์ (เห็ด 5 สี) ได้แก่ เห็ดนางฟ้า
ภูฏาน เห็ดฮังการี เห็ดนางรมดา เห็ดนางรมทอง และเห็ดนางนวลสีชมพู เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดกับชุมชน

5. เสริมสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก และอบรมเชิงปฏิบัติการนอก
สถานที่ เพื่อกระตุ้นให้ทางกลุ่มได้เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนากลุ่ม และเกิดการต่อยอด
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6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้เห็ดเบญจรงค์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปี๊ยะไส้เห็ดเบญจรงค์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร ทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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8. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดสวรรค์ธัญพืช สแน็คเห็ด และน้าพริกเห็ดกรอบ

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปเห็ดเบญจรงค์อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

10. ประชุมเพื่อออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก
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11. การจั ด ตั้งศูน ย์ การเรีย นรู้การเพาะเห็ ด และแปรรูป ผลิ ตภั ณ ฑ์ อาหารจากเห็ ดตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง ณ วิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และบุคคลภายนอกที่สนใจ

12. กิจกรรม และการออกบูธแสดงสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิกในโอกาสต่าง ๆ

13.การจัดเบรค (อาหารว่าง) ในโอกาสต่าง ๆ และการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก
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14. การเข้ามาเยี่ ย มชมวิส าหกิจ ชุมชนตาบลคลองจิก และศูน ย์การเรียนรู้การเพาะเห็ ด และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารจากเห็ดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้ที่สนใจ และหน่วยงานภายนอก

15. การจัดประชุม และถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดโครงการ

16. การตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนตาบลคลองจิก โดย ฯพณฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน
โครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในโรงเรี ย นและชุ ม ชนเป็ น โครงการ
ตามโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งดาเนินการโดย
สถาบันอยุธยาศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นการส่งเสริมและพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลทาง
วิชาการแก่สาธารณชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
โดยมีพื้นที่ดาเนินการในสถานศึกษาที่อยู่ใน 5 พื้นที่เป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2. โรงเรียนวัดอบทม ชุมชนบ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
3. โรงเรี ย นวั ด วิ เ วกวายุ พั ด ชุ ม ชนบ้ า นคลองจิ ก ต าบ ลคลองจิ ก อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
4. โรงเรียนวัดพยอม ชุมชนบ้านพยอม ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. โรงเรียนวัดลาดทราย ชุมชนวัดลาดทราย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ดาเนินการโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จากนั้น จัดทาเป็น เอกสารบันทึกภูมิปัญญาพื้นที่ล ะ
2 เรื่อง จัดทานิทรรศการ และวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญาแล้วจัดแสดง และส่งมอบให้กับโรงเรียน ดังนี้
1. ภูมิปัญญาการทาข้าวต้มมัดไต้ และภูมิปัญญาการทาอั่วพริก
ชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
2. ภูมิปัญญาการทาข้าวตังดิบ และภูมิปัญญาการแปรรูปปลาช่อน (ปลาร้าหมักเกลือ)
ชุมชนบ้านอบทม ตาบลยี่ล้น อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
3. ภูมิปัญญาการทาแจกันและโอ่งหุ้มผ้าไหม และภูมิปัญญาการทาขนมไทย
ชุมชนบ้านคลองจิก ตาบลคลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ภูมิปัญญาการทาเทียนหอม และภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านเหยียบเหล็กแดง
ชุมชนบ้านพยอม ตาบลพยอม อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ภูมิปัญญาการทาปลาร้าหมักสูตรโบราณ และภูมิปัญญาการทาบายศรีปากชาม
ชุมชนวัดลาดทราย ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็น
การสร้างและพัฒ นาชุมชนแห่ งการเรียนรู้ จัด การศึกษาให้ แก่บุคคลในชุมชน สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต จากแหล่ งเรีย นรู้ โดยมีวัตถุ ป ระสงค์เพื่อพัฒ นาและให้ ความรู้ ด้านการบริห ารจัดการห้ องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ จานวน 5 ชุมชน
ได้แก่ 1) ห้องสมุดโรงเรียนวัดลาด 2) ห้องสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด 3) ห้องสมุดโรงเรียนปราสาททองวิทยา
4) ห้องสมุดโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 5) ห้องสมุดโรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล)

3. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการดาเนินงานยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมอยุธยาน่ายล ดาเนินการโดยสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยมีการแสดงกิจกรรมและศิลปะการแสดง ต่างๆ ได้แก่ การแสดงโขน การแสดงเพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้อว
เป็นต้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของไทย
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วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 มีการจัดกิจกรรมลอยกระทง ดาเนินการโดยสถาบันอยุธยาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย

พิธีไหว้ครูพระคุณที่ 3
มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูพระคุณที่ 3 หอประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562
นาโดยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง และมีการมอบรางวัลเพชรราชภัฏ “คนของ
พระราชา ข้าของแผ่นดิน” เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครู และแสดงการสักการะแด่คุณครู
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พิธีถวายเทียนจานาพรรษา ประจาปี พ.ศ.2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการถวายเทียนจานาพรรษา ประจาปี
พ.ศ. 2562 โดยการมี ส่ ว นร่ ว มจากคณะผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา เมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ วัดอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรม“ชวนน้องทัศนาอยุธยากรุงเก่า ”นั่งรถชมเมือง
แห่ผ้าห่มองค์พระ ณ วัดไชยวัฒนาราม และวัดพุทไธศวรรย์ โดยมี ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมประกอบไปด้วย นั่งรถชมโบราณสถาน
ณ วัดไชยวัฒนาราม และแห่ผ้าห่มองค์พระถวายผ้าห่มเจดีย์ ณ วัดพุทไธศวรรย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนานักศึกษาชม
แหล่งโบราณในเมืองอยุธยามรดกโลก ปลูกฝังจิตสานึก รัก และศรัทธา ในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มีจิตสานึก
หวงแหนในสมบัติของชาติ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลาว ตาบลเทวราช อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ภายในศูนย์การเรียนรู้ประกอบด้วย ภาพวาดแผนที่ชุมชนบ้านลาว โมเดลชุมชนบ้านลาว ภาพวาดวิถีชีวิต
ชุ ม ชนบ้ า นลาว นิ ท รรศการกรอบข้ อ มู ล ชุ ม ชนบ้ า นลาวทางด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วิ ถี ชี วิ ต
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ หนังสือเล่มเล็กจากงานวิจัย และรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์หลายสาขาวิชา คู่มือการท่องเที่ยวภาษาไทยและภาษาจีน ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และพวงมะโหตร
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ภาพวาดแผนที่ชุมชนบ้านลาว เป็นเครื่องมือสาคัญในการทาความเข้าใจชุมชน สามารถเห็นภาพรวมของ
ชุมชนได้อย่างรอบด้านและครบถ้วน ใช้เวลาไม่มากในการเรียนรู้ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเพราะเกิดจากการสังเกต
จากประสบการณ์ตรงของผู้วาดแผนที่ นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ต่อการสร้างจิตสานึกให้แก่คนในชุมชนต่อการ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
โมเดลชุมชนบ้านลาว เป็น การสร้างโมเดลจากภาพวาดแผนที่ชุมชน เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการศึกษา
ชุมชนสาหรับเด็กและเป็นสื่อการเรียนการสอนในการทาความเข้าใจชุมชน เข้าใจภูมิสังคมและวัฒนธรรม
นิทรรศการกรอบข้อมูล เป็นการสรุปข้อมูลสาคัญในแต่ละด้านให้คนในชุมชน นักเรียน ครู ตลอดจน
ผู้สนใจชุมชนบ้านลาว เข้าใจได้ง่ายขึ้น คือ ด้านทางด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
หนังสือเล่มเล็ก เป็นการสรุปงานวิจัยเกี่ยวกับบ้านลาวในสาขาวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาง่าย และกระชับ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หลายสาขาวิชา เป็นงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ที่ทาในพื้นที่ชุมชนบ้านลาว
คู่มือการท่องเที่ยวภาษาไทยและภาษาจีน เป็นคู่มือแนะนาวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใน
ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้อง
ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 17,813,510 บาท โดยให้
หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องด าเนิ น งานโครงการ/กิจ กรรม ที่ มีค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ดั งกล่ าว ซึ่ งมี ผ ลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดจานวน 13 ตัวชี้วัด พบว่ามีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 76.92 ไม่บรรลุ 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.08

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยคณะครุศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานหลักและคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยดาเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ที่ 2 การผลิ ต และพั ฒ นา ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ให้ มี ผ ลการด าเนิ น งานบรรลุ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้อง
ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษาเรื่ อ ง การจั ด ชมรม “รั ก พี่ สู่ น้ อ ง” จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม
พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) ตาบลบางหัก อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดชมรม “รักพี่สู่น้อง” ครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 98 คน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นาความรู้ความสามารถในการเรียน
การสอนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไปบูรณาการ ประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัด ทาและจัดหาสื่อเพื่อ
ใช้ ป ระกอบ การจั ด การเรี ย นรู้ ให้ กั บ เด็ ก ปฐมวั ย และน อกจาก นี้ ยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษ า
มีคุณลักษณะความเป็นครู รู้จักการเป็นผู้นา มีจิตสาธารณะ การรู้จักเสียสละ และบาเพ็ญประโยชน์เพื่อพัฒนา
สังคมต่อไป

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชาเทคนิคการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ได้พัฒ นาทักษะการเขียนบทความวิจัยและการ
น าเสนอผลงานในการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ข องนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 คื อ การประชุ ม วิช าการระดั บ ชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (The 7th Academic Science and Technology
Conference : ASTC) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 3 เรื่อง ได้แก่
1 การพัฒ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัล ติมีเดีย เรื่อ ง การใช้งานโปรแกรม Paint เบื้องต้น
สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมมาประชาสงเคราะห์) ผู้วิจัย : ชลิตา
ชัยมงคล, เกรียงไกร ชัยภูธร และ ดร.ชัยยศ เดชสุระ
2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) ผู้วิจัย : บุรัสกร สร้อยฟ้า, ชุติมา จาปี และ
อาจารย์ศักดา จันทราศรี
3 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัย : อารัมพร สุขอ่อน, เบญจมาภรณ์
คล่องสั่งสอน และ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
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กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน” ณ โรงเรียนวัดช่างทอง ตาบลเกาะเรียน อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้ น ปี ที่ 1-3 คณะครุ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได้ เสริ ม ทั กษะด้ านการจั ด กิ จกรรมค่ าย
วิทยาศาสตร์และใช้ความรู้ความสามารถในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดค่าย
วิทยาศาสตร์ การจัดโครงการครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน หลังจากการจัดกิจกรรมนักศึกษาสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้กับการจั ดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นการบูรณาการรายวิชาใน
หลักสูตรกับการบริการวิชาการทางสังคม นอกจากนี้นักศึกษาได้พัฒนาและต่อยอดความคิดเรื่องการจัดกิจกรรมให้มี
ความน่าสนใจ และหลากหลาย เพื่อนาไปใช้พัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

ANNUAL REPORT 2019

52 | P a g e
โครงการสัมมนาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในหั ว ข้อ ELT in Digital Age คณาจารย์ และนั ก ศึ กษาสาขาการสอนภาษาอั งกฤษ ชั้ น ปี ที่ 4 คณะครุศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา รวมจ านวนทั้ ง สิ้ น 29 คน ได้ จั ด โครงการสั ม มนาสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ราชนคริน ทร์ วิทยาเขตบางคล้ า จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวัน ที่ 1-2
กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี้
1.พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้งานได้จริง
2.กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
3.สร้างความรู้และความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมต่างชาติ
4.สร้างประสบการณ์ในการทางานร่วมกับผู้อื่น และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม
5.เสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ EDU 115 (รับขวัญน้องใหม่) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์
จั ด กิ จ กรรมเตรี ย มความพร้ อ มก้ า วแรกสู่ วิ ช าชี พ ครู ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 ประจ าปี ก ารศึ ก ษา 2562
ณ หอประชุมอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ โรงยิม 1 โรงยิม 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์
ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี
วัตถุป ระสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิช าชีพครูเกิดความรัก ความศรัท ธาในวิช าชีพครู สร้างคุณ ลั กษณะและ
บุคลิกภาพของความเป็นครูต่อไปในอนาคต
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2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ได้แก่
วั น ที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ด อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รุ่น
2” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
และประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมี ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
เป็นวิทยากร จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา
เมื่อวัน ที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้ อง 204 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะด้านการวิจัย ทักษะการใช้เทคโนโลยีทางศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 40 คน โดยวิทยากรคือ ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม และอาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง หลังจากการอบรม
ครูและผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มีทักษะด้านการทาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีแนวทางในการพัฒนางานวิจัย
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดเรียนรู้วิชาภาษาไทยอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ”
ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยุธยา มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 62 คน โดยวิทยากร คือ รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี พร้อมทีม
วิทยากร ซึ่งภายหลังการอบรมคณาจารย์คณะครุศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562

3. พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรม
การผลิตและพัฒนาครู เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และได้มีการวางแผนการดาเนินงาน
โดยกาหนดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนี้
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM กับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เมื่อวัน ที่ 7-8 ธัน วาคม 2562 ณ ห้ อง 204 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ STEM Education และการจั ด ค่ า ย
วิทยาศาสตร์ และมีเทคนิคในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบ STEM กับการ
จัดค่ายพัฒ นาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติ การในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 40 คน โดย
วิทยากรคือ อาจารย์พัชราภร พูลบุญ อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ และอาจารย์วิชชุดา พลยางนอก หลังจาก
การอบรมผู้ เข้าร่ ว มโครงการสามารถการออกแบบกิจ กรรมการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั กสู ต ร
การศึกษา ความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยยึดหลักการที่ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรี ย นรู้ และพั ฒ นาตนเองด้ ว ยการพั ฒ นาด้ านความคิ ด การวิเคราะห์ การสั งเคราะห์ การใช้ เหตุ ผ ล และการ
แก้ปัญหา อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาในยุค 4.0
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและผลิตนวัตกรรมการศึกษา Educational
Innovation สาหรับครูผู้สอนสาระสังคมศึกษา”
เมื่อวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยีสาหรับการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.กนก
จั น ทรา โดยมี ผู้ เข้ าร่ ว มทั้ งสิ้ น 40 คน ซึ่งหลั งจากการอบรม ผู้ เข้าร่ว มอบรมมี ค วามเข้ าใจในการประยุ ก ต์ ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการพัฒนาในการนาเทคโนโลยีที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น

การประชุ ม น าเสนอผลงานวิ จั ย ระดั บ ชาติ และนานาชาติ The 6th International Conference on
Education (ICE 2019) and The 15th National Conference “Creative Paradigms towards
Internationalizing Education” (กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา)
วัน ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม หลวงพ่ อ วั ดไร่ ขิงอุ ป ถั ม ภ์ คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
3 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม จังหวั ดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัย : บริบูรณ์ ชอบทาดี , ชญาภรณ์ ผลแก้ว และ
สุจินันท์ เพ็ญสวัสดิ์
2. การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
Photoshop เบื้องต้น สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัย : ศิริพล แสนบุญส่ง, นิศารัตน์ คล้ายสุรินทร์ และปริญญาภรณ์ ไวยบุญญา
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คณะวิทยาการจัดการได้ดาเนินการพัฒนา
วารสารเพื่ อ เข้ าสู่ ฐ านข้ อ มู ล TCI โดยคณะได้ ส่ ง
จั ด ส่ งวารสารวิ ท ยาการจั ด การ เผยแพร่ปี ล ะ 2
ฉบับ ดังนี้ ฉบับ ที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ
ฉบั บ ที่ 2 (กรกฎาคม – ธั น วาคม ) วารสารฯ
เข้ารับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ใน
ฐานข้ อ มู ล TCI เมื่ อ พ.ศ 2561 และวารสาร
วิทยาการจัดการได้รับการพิจารณาจัดกลุ่มอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เมื่อวัน ที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
ต่อมาในปีพ.ศ. 2562 คณะวิทยาการจัดการ
ได้ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของวารสาร เพื่ อ เข้ า รั บ การ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล
TCI กลุ่ม 1 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2562 และ
อยู่ ร ะหว่างการประกาศผลการพิ จารณาจัดกลุ่ ม
วารสาร ในวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้
งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2019”
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2019”
ณ อาคารบรรณราชนคริ น ทร์ ส านั กวิ ท ยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ วัน ที่ 22-23 พฤศจิก ายน 2562
เพื่อให้นั กเรียน นั กศึกษา คณาจารย์ บุ คลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของห้องสมุดซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ กระตุ้นนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกซื้อหนังสือ

รายงานประจาปี 2562

Page

| 57

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ด้านการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)
2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
3. ยกระดับงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้นาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือนาไปสู่การ
ใช้ประโยชน์
4. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม จานวนทั้งสิ้น 45,162,944 บาท
โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนดจานวน 26 ตัวชี้วัด พบว่ามีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 69.23 ไม่บรรลุ 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.77

ผลการดาเนินงาน
1. ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย(ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก,ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ พระครศรีอยุ ธ ยา ได้มีแนวทางการดาเนินงานให้ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด โดยการขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมจากคณะ สถาบัน สานัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
จัดแถลงข่าว “ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว”
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร้อยตรีจาลอง
เจริ ญ สุ ข รั ก ษาราชการแทนนายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองสระบั ว ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนั ง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ นางกันยารัตน์ คงพร รองผู้อานวยการสถาบั นอยุธยา
ศึ ก ษา ร่ ว มกั น จั ด แถลงข่ าว “ท่ อ งเที่ ย วอยุ ธ ยาเมื อ งมรดกโลก : เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วคลองสระบั ว ” ณ บริเวณ
วัดพระงาม ตาบลคลองสระบัว อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีใจความโดยสรุปดังนี้
พื้นที่คลองสระบัว เป็นหนึ่งในคลองประวัติศาสตร์สายสาคัญของจัง หวัดพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถานที่มี
ความส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห ลายแห่ ง เช่ น วั ด พระงาม วั ด เจ้ า ย่ า วั ด พระยาแมน เป็ น ต้ น โดยเฉพาะ
วัดพระยาแมนที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยนั้น มีความเชื่อมโยงกับวัดบรมพุทธาราม ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็ น วัดในรัช กาลสมเด็จพระเพทราชา และในพื้นที่ ต.คลองสะบัว ถือเป็นแหล่ ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังสืบทอดต่อๆ กันมา เช่น การสลักหิน การปั้นหม้อ การทาอิฐ จึงถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สาคัญ
การเปิ ดเส้ น ทางการท่ องเที่ ยวคลองสระบั วในวันนี้ ถือเป็น การทางานร่วมกัน เป็น การทางานแบบบูรณาการ
ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร และองค์การบริห าร
ส่วนตาบลคลองสระบัว ที่จะผลักดันให้เป้าหมายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม
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แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจะมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจชุมชนภายในตาบล
คลองสระบั ว ดี ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ด้ ว ยการฟื้ น ฟู แ ละดู แ ลรั ก ษา
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการท่ อ งเที่ ย วและเพิ่ ม แหล่ งท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด พระนครศรีอ ยุ ธ ยา
พัฒนาและส่งเสริมการท่ องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาด การลงทุน และ
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
มหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารด าเนิ น งานการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพและความเป็ น เลิ ศ
ของมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการทาบันทึกตกลงความร่วมมือโครงการ“รีไซเคิล
กล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม”
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2. ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยการจัดอบรมการพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้น การพัฒนาผลงานทางวิชาการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ฯลฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็ นความสาคัญและตระหนักถึงความจาเป็นและความ
ต้องการในการพัฒ นาบุคลากรสายสนับ สนุนวิชาการ ให้ มีความก้าวหน้าในสายงานอาชี พและสามารถกาหนด
ตาแหน่ งในประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะหรื อ เชี่ ย วชาญเฉพาะ ระดับ ช านาญการ จึงได้ จัด โครงการฝึ กอบรม เรื่อ ง
“ทบทวนการวิเคราะห์ค่างาน และการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลัก เพื่อกาหนดระดับตาแหน่ง และแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น" โดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลเป็นวิทยากร กาหนด
จัดขึ้น 2 ครั้ง ดังนี้
1. ครั้ งที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอาบี ชรีสอร์ท หั วหิ น – ชะอา จังหวัด
เพชรบุรี
2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนที เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ นี้เพื่อให้ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้
ความเข้าใจในการเขียนวิเคราะห์ค่างาน การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลัก นอกจากนั้นยังสามารถฝึกปฏิบัติการเขียน
วิเคราะห์ ค่างาน และฝึ กปฏิบั ติการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลั กได้อย่างถูกต้อง จนผลงานแล้วเสร็จและนาไปขอ
กาหนดตาแหน่งสูงขึ้นได้
ภาพประกอบโครงการ (ครั้งที่ 1)

ภาพประกอบโครงการ (ครั้งที่ 2)
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สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมามีพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ จานวน 15 ราย ดังนี้
สังกัดสานักงานอธิการบดี (กองกลาง)
1. นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
2. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล
ตาแหน่ง บุคลากร ชานาญการ
3. นางขนิษฐา จาแนกยุทธ์
ตาแหน่ง บุคลากร ชานาญการ
4. นายวรพจน์ วรนุช
ตาแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชานาญการ
5. นางสาววีรวรรณ แตงทอง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ
6. นางศราริตา แจ้งพันธ์
ตาแหน่ง นิติกร ชานาญการ
7. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์
ตาแหน่ง นิติกร ชานาญการ
สังกัดสานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
8. นางอมรรัตน์ อมรนาถ
ตาแหน่ง นักวิชาการสถิติ ชานาญการ
9. นางอริสสา บัวเจริญ
ตาแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ ชานาญการ
10. นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
11. นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย
ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
สังกัดคณะครุศาสตร์
12. นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชานาญการ

สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
13. นางสาวณัฐภรณ์ ศิริวรรณ

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ชานาญการ

สังกัดสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. นายอานาจ แก้วภูผา
ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
15. นางสาวเมตตา สังข์ทอง
ตาแหน่ง บรรณารักษ์ ชานาญการ
สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมามีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการทั้งสิ้น 30 ราย ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ จานวน 4 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 26 ราย ดังนี้
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
คณะ
ประเภท
ที่
ตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์
1
รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน
การจัดการทรัพยากร
คณะวิทยาการจัดการ ข้าราชการ
มนุษย์
2 รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
เศรษฐศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย

รายงานประจาปี 2562
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ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
3 รศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
4

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1 ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
2 ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน
3 ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน
4 ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง
5 ผศ.บวรศรี มณีพงษ์

สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์
รัฐศาสตร์

การวิจัยทางการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
การบริหารการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาญี่ปุ่น

6
7

ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
ผศ.ยุพิน พวกยะ

บริหารธุรกิจ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

8

ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ

รัฐศาสตร์

9
10
11
12
13
14
15
16
17
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คณะ

ประเภท
ตาแหน่ง
คณะวิทยาศาสตร์และ พนักงาน
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และ พนักงาน
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ

ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผศ.อธิป โพทอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผศ.ภัทราพร จันตะนี
เศรษฐศาสตร์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทาดี
เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผศ.จันจิรา หาวิชา
การสอนภาษาไทย
คณะครุศาสตร์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ผศ.สุรศักดิ์ เพชรคงทอง
ดุริยางคศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และ พนักงาน
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด เทคโนโลยีชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และ พนักงาน
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.พิทยา ใจคา
วิทยาศาสตร์และ
คณะวิทยาศาสตร์และ พนักงาน
เทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์
สังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และ พนักงาน
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ผศ.ปกาศิต เจิมรอด
กฎหมายสังคม
คณะมนุษยศาสตร์และ พนักงาน
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

คณะ

ประเภท
ตาแหน่ง
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และ พนักงาน
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และ พนักงาน
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

18

ผศ.ชนกานต์ ขาวสาลี

พลศึกษา

19

ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน

พลศึกษา

20

ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีดา

รัฐศาสตร์

21

ผศ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

ประวัติศาสตร์

22

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน์

การจัดการ

23

ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร

การสอนภาษาไทย

24

ผศ.ภรภัทร นิยมชัย

การศึกษาปฐมวัย

25

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

สังคมศึกษา

26

ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ์

สังคมวิทยา

คณะวิทยาการจัดการ

พนักงาน
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และ พนักงาน
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ตารางข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน

ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลาราชการ

ลาศึกษาต่อ
ลาศึกษาต่อ
รวม
รวม
โดยใช้เวลาราชการ
โดยไม่ใช้เวลา
ทั้งหมด
บางส่วน
ราชการ
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
ทุน
มหาวิทยาลัย ส่วนตัว มหาวิทยาลัย ส่วนตัว มหาวิทยาลัย ส่วนตัว มหาวิทยาลัย ส่วนตัว
คณะครุศาสตร์
7
3
7
3
10
คณะมนุษยศาสตร์
1
1
1
5
2
6
4
10
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการ
1
14
2
14
3
17
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร์
2
4
1
3
3
6
7
13
และเทคโนโลยี
รวม
3
5
1
2
29
10
33
17
50
มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562)
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จานวน 50 คน โดยมี
ผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัย จานวน 33 คน ซึ่งคณะที่ได้รับทุนมากที่สุดคือ คณะวิทยาการจัดการ จานวน 14 คน และ
น้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานละ 6 คน และผู้ที่
ใช้ทุนส่วนตัว จานวน 17 คน ซึ่งคณะที่ใช้ทุนส่วนตัวมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 7 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้บริการด้วยใจ ในยุคไทยแลนด์ 4.0”
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการให้ บริการด้วยใจ
ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ให้กับบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 30 คน ณ ห้องประชุมต้นโมก
อาคารสานักวิทยบริการ (อาคาร 15) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2562 วัตถุประสงค์สร้างจิตสานึกที่ดีต่องานบริการและ
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อให้งานบริการเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยงานสื่อสารองค์กรได้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR และอบรมหลักสูตร เทคนิคการ
ถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562

อบรมหลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
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3. ยกระดับงานวิจัยหรือนวัตกรรมให้นาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือนาไปสู่
การใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดาเนินงานตามพันธกิจที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผน ซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จ านวนทั้ ง สิ้ น 2,187,000 บาท ได้ แ ก่ ทุ น ภายใน (งบประมาณแผ่ น ดิ น ผ่ า น วช.) 4 โครงการ
งบประมาณ 1,486,000 บาท ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งที่ 1 (4 โครงการ) งบประมาณ 225,000 บาท และทุน
ภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งที่ 2 (14 โครงการ) งบประมาณ 476,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินงานด้านการ
วิจัยดังนี้
งบประมาณแผ่นดิน(วช.)
ลาดับ
ผู้วิจัย
1 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
2
3
4

ชื่องานวิจัย
ชุดโครงการ: การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นสาหรับคัดกรองเด็ก
อนุบาลที่เสี่ยงต่อการเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รูปแบบการส่งเสริมการออมของแรงงานนอกระบบตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกองทุนการออมแห่งชาติ กรณีศึกษาตาบล
บางนมโค อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
การพัฒนาเกมส์บนโมบายแอปพลิเคชั่นสาหรับการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาและการสื่อสารในเด็กออทิสติก
ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์
ผลกระทบของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลระบาดต่อประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิ จ ของการปลู ก ข้ า วแบบเกษตรเคมี และเกษตร
อินทรีย์
รวม

งบประมาณ
980,000
119,000
288,000
99,000
1,486,000

ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งที่ 1
ที่
1

ผู้วิจัย
อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ

2
3

อาจารย์จรัสสินี สุวีรานนท์
ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

4

ผศ.ดร.นภัสนันท์ จุนนเกษ

5

ผศ.เพ็ชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์

6

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง

รายงานประจาปี 2562

ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
การตอบสนองต่อสังกะสีของถั่วเขียว 2 สายพันธุ์ที่ปลูกในชุดดิน 40,000.00
อยุธยา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมช่อโสนเสริมเส้นใยอาหารจากอัลบิโด
40,000.00
สภาวะทรัพยากรหอยน้าจืด การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง 40,000.00
ยั่งยืน ในคลองขนมจีน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาคุณภาพเครื่องดนตรีไทย ของช่างทาเครื่องดนตรีอาวุโส 30,000.00
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 35,000.00
2451 - 2561
การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒ นาใน 40,000.00
พื้ น ที่ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ ตามแนวพระราชด าริ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษากรณี โรงเรียน
ตารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 จังหวัดสระแก้ว
รวม
225,000.00

Page

| 65

ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งที่ 2
ที่
1
2
3
4
5

ผู้วิจัย
อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ

ชื่องานวิจัย
งบประมาณ
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างปุ๋ยอินทรีย์มูลไส้เดือนและ 40,000.00
ปุ๋ยอินทรีย์ผักตบชวาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวหอมปทุม
ที่ปลูก
ในดินพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์สุนันทา คะเนนอก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนถั่วผสมกล้วยและ ดอก 40,000.00
โสน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนตาบลคลองจิก
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ การพัฒนาระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวต้นทุนต่า เพื่ อ 30,000.00
ขยายพันธุ์และ อนุรักษ์พันธุกรรมต้นจิก
(Barringtonia acutangula Gaerth) ในสภาพปลอดเชื้อ
ดร.ปรัชวนี พิบารุง
ผลของปุ๋ยมูลหนอนนกอัดเม็ดต่อผลผลิตข้าวและปริมาณอินทรีย์ 30,000.00
คาร์บอนในดิน กรณีศึกษานาข้าวอินทรีย์
จังหวัดอ่างทอง
ดร.รุ่งอรุณ พิมพ์ปรุ
เทคนิคการสกัดระดับจุลภาคแบบของเหลว-ของเหลวกระจายตัวที่ 40,000.00
มีการใช้ตัวทาละลายช่วยสาหรับการหาปริมาณสารกาจัดแมลง
กลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัสในตัวอย่างผักโดยตรวจวัดด้วยเทคนิค
แก๊สโครมาโทกราฟีร่วมกับตัวตรวจวัดชนิดอีซีดี

6

ผศ.ดร.เกตน์ณนิภา วันชัย

7

ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์

8

อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี

9

ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน

10

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

11

ผศ.สุมนา พูลผล

12

ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง

การผลิตน้าตาลรีดิวซ์จากฟางข้าวด้วยกรดของแข็งชนิด
C-SO3H ในของเหลวไอออนิก
ความหลากชนิดของสัตว์น้าเศรษฐกิจและนิเวศวิทยาทางน้า เพื่อ
กาหนดแนวทาง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนใน
คลองจิก อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน สาหรับการเป็น
ยุ ว มั ค คุ เทศน์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ของนักศึกษา
โดยใช้โปรแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นปฎิบัติ
การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
เพื่อการจัดระบบการจราจรบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

40,000.00

ความเป็นพหุสังคมอยุธยากับวัฒนธรรมอาหาร
เพื่อการท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสต้นพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การจัดการด้านการเงินในผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
ในเขตมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การวิจัยและพัฒนาสมรรถนะครูคืนถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาครู ในท้องถิ่นภาคกลางตอนบน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

30,000.00

40,000.00

30,000.00

40,000.00

25,000.00
35,000.00
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อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

การพั ฒ นาเกมส์ บ นโมบายแอปพลิ เคชั่ น เพื่ อ การรู้ เท่ า ทั น สื่ อ
เทคโนโลยีสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

30,000.00

14

ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยเรือ่ งประโยคความซ้อนแบบ 26,000.00
นามานุประโยคของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่ 2
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่สอน โดย
ใช้การวิเคราะห์โครงสร้างของนามานุประโยค
รวม
476,000.00

ข้อมูลนักวิจัยโครงการวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ
1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)
2. นักวิจัย (คน)
ร้อยละของนักวิจัยต่อบุคลากรสาย
วิชาการ
3. โครงการวิจัย
ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสาย
วิชาการ
4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
4.1 ISI
4.2 Scopus
4.3 TCI กลุ่ม 1
4.4 TCI กลุ่ม 2
4.5 ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ
4.6 ประชุมวิชาการ ระดับชาติ
4.7 ตารา/หนังสือที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คณะ
ครุศาสตร์
71
32
45.07

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

รวม

101
9
8.91

62
31
50.00

98
55
56.12

332
127
38.25

7
9.86

10
9.90

29
46.77

6
6.12

52
15.66

37
24

11
1
4
3

53
4
14
1

80
1
7
19
21
3

181
25
7
25
42
7

3
-

34
-

26
3

63
12

1
3

9

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าจานวนนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ
38.25 ซึ่งร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ทาวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 56.12
และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 8.91 โดยร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสาย
วิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 15.66 ซึ่งคณะที่มีร้อยละโครงการวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ
ร้อยละ 46.77 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 6.12 และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในภาพรวม จานวน 181 ผลงาน มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 ผลงาน และน้อยที่สุด
คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 ผลงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกาหนดอาจารย์ที่ทาวิจัย
ร้อยละ 50.00 ยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจาปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรม วิจัย สู่การ
นาไปใช้ประโยชน์”
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ในการประชุมมีกิจกรรมแบ่งออกเป็นการบรรยายพิเศษ 3 เรื่อง 1) เรื่อง
“การวิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร์ ใ นยุ ค Thailand 4.0 ” โดย พระพรหมบั ณ ฑิ ต , ศาสตราจารย์ ดร.อดี ต อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนา” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อารยะ ปรีชา
เมตตา ผู้อานวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้าและนโยบายสังคม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) เรื่อง “Project-based Learning และ Innovation-driven สาหรับการเรียนการสอนวิศวกรรมในยุคที่โลกถูก
Disrupted” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวัฒ น์ ชิวปรีชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง การนาเสนองานวิจัยมีบทความวิจัยเข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 168 เรื่อง แบ่งเป็นภาค
บรรยาย จานวน 100 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ จานวน 68 เรื่อง และมีหน่วยงานร่ วมส่งบทความ นาเสนอภายในงาน
จานวน 51 หน่วยงาน
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โครงการเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดี เด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “114 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นักวิจัยดีเด่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจากการนาเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ ในปี 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. นักวิจัยดีเด่น ประเภทได้รั บรางวัลจากการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจานวน 1 ท่าน คือ
1.1 อาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์
2. นั ก วิจั ย ดี เด่ น ประเภทได้ รั บ รางวัล จากการน าเสนอผลงานวิจั ย ในการประชุ ม วิ ช าการระดับ ชาติ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีจานวน 2 ท่าน คือ
2.1 อาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์
2.2 อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ
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3. นักวิจัยดีเด่น ประเภทมีบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2562 มีจานวน 26 ท่าน ดังนี้
3.1 ผศ.ดร.พิทยา ใจคา
3.14 อาจารย์สุพิชญา คาคม
3.2 รศ.ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
3.15 ผศ.ดร.วาสนา บุญสม
3.3 ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม
3.16 ผศ.ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา
3.4 ผศ.ดร.ประดินันท์ เอี่ยมสะอาด
3.17 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
3.5 ผศ.ชุติมา แก้วกระจาย
3.18 ผศ.บังอร บุญปั้น
3.6 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
3.19 อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว
3.7 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
3.20 ผศ.เด่นเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ
3.8 อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์
3.21 ผศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน
3.9 อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ ธรรมปรีชา
3.22 ผศ.อรกช เก็จพิรุฬห์
3.10 ผศ.ณัฐวุฒิ จั่นทอง
3.23 อาจารย์ชุมพล พืชพันธ์ไพศาล
3.11 อาจารย์พชฏ นรสิงห์
3.24 อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ
3.12 อาจารย์สายชล สุขญาณกิจ
3.25 ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาณ
3.13 อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก
3.26 ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นาการพัฒนาท้องถิ่น”
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ในการประชุมมีกิจกรรมแบ่งออกเป็นการบรรยายพิเศษ
2 เรื่ อ ง 1) เรื่ อ ง “การประยุ ก ต์ ใช้ น วั ต กรรมจากงานวิ จั ย ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทย ในยุ ค ไทยแลนด์ 5.0 ”
โดย รองศาสตราจารย์ ธี ร วั ฒ น์ ประกอบผล จากสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
2) เรื่ อ ง “เทคนิ ค การเขี ย นโครงการวิ จั ย ให้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ด้ า นนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การนาเสนองานวิจัย
มีบทความวิจัยเข้าร่วมจานวนทั้งสิ้น 228 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย จานวน 125 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ จานวน
103 เรื่อง และมีหน่วยงานร่วมส่งบทความ นาเสนอภายในงานจานวน 56 หน่วยงาน
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนชุดโครงการและข้อเสนอการวิจัย สาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และ โครงการ
“สร้ า งนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ” (ลู ก ไก่ ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา รุ่ น ที่ 1 เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจั ดโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวม 40 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 1) ภาคทฤษฎี จานวน 19 ชั่วโมง 2) ภาคปฏิบัติ จานวน 19 ชั่วโมง
และ 3) กิจกรรมเสริมหลั กสู ตรอื่น ๆ จ านวน 2 ชั่ว โมง โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ได้รับ การสนั บสนุ นจาก
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้ารับการอบรมและผ่านการ
อบรม จานวน 64 คน เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จานวน 34 คน และเป็นบุคลากร
ภายนอก จานวน 30 คน และมีวิทยากรแม่ไก่ที่เสนอสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อพิจารณาให้การรับรอง
ในการเป็นวิทยากร จานวน 8 คน
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
คณะครุ ศ าสตร์ ได้ พั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ ครู และนั ก วิจั ย ทั่ ว ไป จานวน 100 คน เพื่ อ ทราบถึ ง
หลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้
ปฏิบัติตามหลักการทาวิจัย ที่ดี โดยคานึ งถึ งสิทธิความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร โดยวิทยากร
เครือข่ายจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายสานักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) คือ ผศ.ดร. สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต่อแหล่งทุนในประเทศไทย
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นโครงการวิ จั ย ให้ มี คุ ณ ภาพ ตอบโจทย์ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ และยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน โดยวิทยากร คือ ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง ซึ่งภายหลังการอบรม
คณาจารย์คณะครุศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และการพัฒ นาผลงาน
วิชาการเพื่อขอดารงตาแหน่งทางวิชาการด้านการวิจัย เป็นการผลักดันการขอตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ภายในคณะมี จานวนเพิ่ มมากขึ้น โดยมุ่งหวังว่าคณะครุศาสตร์ จะเป็นแหล่ งผลิ ตและพัฒ นาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนชุดโครงการและข้อเสนอการวิจัย
เพื่อเสนอของบประมาณจาก วช.หรือทุนภายนอก วันที่ 20 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

4. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
โครงการแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตของคณะครุศาสตร์ ได้ดาเนินการถอดบทเรียนเพื่อ
การจัดการความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการจัดค่ายบริการแก่โรงเรียน
จากเงินงบประมาณภายนอกหน่วยงานขึ้น เนื่องจากคณะครุศาสตร์มีหน้าที่สาคัญในการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา และเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพของนักศึกษา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการ
จั ด การศึ ก ษาและเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะ จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่
คณะครุศาสตร์ต้องมีการถอดบทเรียนการจัดค่ายบริการแก่โรงเรียนจากเงินงบประมาณภายนอก ในประเด็น
เกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนานักศึกษาโดยวิธีการจัดค่าย กระบวนการเตรียมนักศึกษาในการจัดค่าย การพัฒนา
นั กศึกษาของสาขาวิช า บทบาทของอาจารย์ในการจัดค่าย การสร้างเครือข่ายในการจัดค่าย และการพั ฒ นา
กระบวนการในการจัดค่าย ประกอบด้วยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนากระบวนการในการจัดค่ายออกมาให้เป็นระบบและเผยแพร่ต่อไป
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 60 คน โดยวิทยากร คือ นายยืนยง
ราชวงษ์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการเขียนแผนการจัด การเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
เน้นประโยชน์และความสาคัญ ต่อคณาจารย์ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศนักศึกษา อีกทั้งยัง
ช่วยสร้างความเข้าใจในแนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมอยู่บนพื้นฐาน
ของการนาไปปฏิบัติได้จริง

โครงการวันครุวิชาการ ครั้งที่ 7 “สานต่อศาสตร์พระราชา เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน ” ระหว่างวันที่ 15 - 16
มกราคม 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,000 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความเป็นครู เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของวิช าชีพครู ในด้านการผลิ ตและพัฒ นาครูให้ มีคุณ ภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ ชั้นสู ง
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เสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานและ
ความสามารถของตนเอง

งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด
ส านั ก วิ ท ยบ ริ ก ารแล ะเท คโน โลยี ส ารสน เท ศ จั ด กิ จ ก รรม ส่ ง เส ริ ม การเรี ย น รู้ ต ล อดชี วิ ต
ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความตระหนักถึงความสาคัญของห้องสมุด ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวม
จัดเก็บ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษาค้นคว้า มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการค้นคว้า เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจในการใฝ่รู้
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งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2562
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เป้าหมายยุทธศาสตร์
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล
2. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Green University
3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University
4. มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณการดาเนินงาน
ภายใต้ยุ ทธศาสตร์ที่ 4 การพั ฒ นาระบบบริห ารจัดการ จานวนทั้ งสิ้ น 256,118,200 บาท โดยให้ ห น่ วยงานที่
เกี่ยวข้องดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ที่กาหนดจานวน 4 ตัวชี้วัด พบว่ามีผลการดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล โดยมี
การด าเนิ นงาน ได้ แก่ ระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน การประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ในปี การศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผล
การประเมินเท่ากับ 4.41 มหาวิทยาลัยสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ด้านปัจจัย
นาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (output) โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าอยู่ในระดับ
พอใช้ ด้ า นกระบวนการอยู่ ในระดั บ ดี ม าก และด้ า นผลผลิ ต อยู่ ในระดั บ ดี เมื่ อ พิ จ ารณาผลการประเมิ น ของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม ที่จาแนกตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 องค์ประกอบ พบว่า มีผล
การประเมินตนเอง ดังต่อไปนี้
ตาราง ป1. สรุปผลการดาเนินงานและการประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
ผลการดาเนินงาน
คะแนน
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
ตัวตั้ง/ตัวหาร, ข้อ
ผลลัพธ์ การประเมิน
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
197
3.52
3.52
56
1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
94 x100
ร้อยละ
3.43
27.41
343
1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทาง
103 x 100
ร้อยละ
2.50
วิชาการ
30.03
343
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1 2 3 4 5 6
6 ข้อ
5.00
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1 2 3 4 5 6
6 ข้อ
5.00
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย 1 2 3 4 5 6
6 ข้อ
5.00
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.31+3.07+5.00+2.87
3.56
3.56
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ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง/ตัวหาร, ข้อ
4
2.3 ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าและ 5.00+4.90+5.00+5.00
นักวิจัย
4
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
1 2 3 4 5 6
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
1 2 3 4 5 6
วัฒนธรรม
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตาม
1 2 3 4 5 6 7
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
4.51+4.38+4.18+4.51
4
5.3 ระบบกากับ การประกัน คุณ ภาพหลั กสู ตรและ 1 2 3 4 5 6
คณะ
ตัวบ่งชี้คุณภาพ
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คะแนน
ผลลัพธ์ การประเมิน
4.98

4.98

6 ข้อ
6 ข้อ

5.00
5.00

7 ข้อ

5.00

4.40

4.40

6 ข้อ

5

ตาราง ป.2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยจาแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมิน
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
0.00 - 1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
จานวน
– 2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
องค์ประกอบคุณภาพ
คะแนน 1.51
2.51 – 3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
ตัวบ่งชี้
I
P
O
เฉลี่ย 3.51 – 4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1.การผลิตบัณฑิต
2.การวิจัย
3.การบริการวิชาการ
4.การทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5.การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

5
3
1
1

2.97
3.56
-

5.00
5.00
5.00

3.52
4.98
-

3.89
4.51
5.00

-

5.00

-

5.00

3
13

3.16
พอใช้

5.00
5.00
ดีมาก

4.40
4.30
ดี

4.80
4.41

ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ANNUAL REPORT 2019

78 | P a g e
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) ซึ่งกาหนดตัวชี้วัด คือ
ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ได้ ก าหนดค่ า เป้ า หมายไว้ ที่ ร้ อ ยละ 80 นั้ น บั ด นี้ ก ารประเมิ น ดั ง กล่ า วเรี ย บร้ อ ยแล้ ว มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธ ยา มีผ ลการประเมิน ร้ อยละ 87.91 อยู่ในระดับ A ผ่ าน ล าดับที่ 28 ของสถาบัน อุดมศึกษา
ทั่วประเทศ 80 แห่งที่เข้าร่วมรับการประเมิน รายละเอียด ดังนี้
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2. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Green University
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดาเนินงานเพื่อ ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Green
University โดยมีแนวทางการพัฒ นาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น การคัดแยกขยะเพื่อลดสภาวะโลกร้อน การใช้พลังงานและทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ส านั กวิท ยบริการและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบั ติก าร “เกณฑ์ การพั ฒ นา
ห้องสมุดสีเขียว Green Library” ให้กับบุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 25 คน
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสานั กวิทยบริการ (อาคาร 15) วันอาทิตย์ ที่ 23 ธัน วาคม 2561 วัตถุประสงค์เพื่อให้
บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด สี เขี ยว สามารถด าเนิ น งานห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ได้เป็นอย่างดี

มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยาเป็ น มหาวิท ยาลั ยเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มีค วามโดดเด่น ใน
ตาแหน่งที่ตั้ง มีความหลากหลายในด้านของศิลปะวัฒนธรรมและกลุ่มประชากรที่รายล้อมมหาวิทยาลัย เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น และให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การพั ฒ นาที่ยั่งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) จึงจัดให้ มีการบริห ารจัดการเพื่ อการพัฒ นา
อย่างยั่งยืนและพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเป็นแบบอย่างให้มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัย
ให้เป็ น ไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยใช้ เครื่องมือประเมินตนเองที่มีมาตรฐาน มีความเป็นสากล ในการบริห าร
จัดการและควบคุมให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลกพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียวโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน UI GreenMetric ซึ่งถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นเกณฑ์
ชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6
ข้อ ดังนี้ 1) ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน 2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) การจัดการ
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ของเสี ย 4) การจั ดการน้ า 5) การขนส่ งที่ เป็ น มิต รกับ สิ่ งแวดล้ อ ม 6) ความสามารถในการให้ การศึ กษาด้ าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสู่ความเป็นสากลและได้รับการยอมรับ แสดงบทบาท
ที่สาคัญของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเข้าร่วมจัดลาดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว ในปี 2562 และได้ลาดับที่ 3 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลาดับที่ 27 ของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทย และเป็นลาดับที่ 459 ของโลก
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3. ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University
มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ ยกระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ น Smart
University โดยมี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานในการวางระบบพื้ น ฐานมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เสนอแนวทาง
การด าเนิ น งานของมหาวิท ยาลั ย อั จ ฉริ ย ะ มี ก ารน าเทคโนโลยี เข้ ามาพั ฒ นาระบบการจัด ประชุ ม ซึ่ ง ใช้ ระบบ
e-Meeting ตู้เติมเงินบัตร RFID และเครื่อง Terminal สาหรับรับชาระเงินของร้านค้าโรงอาหาร ระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วของระบบสารสนเทศ
การใช้ระบบ e-Meeting ในการจัดประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

จุ ด บริ ก ารตู้ เติ ม เงิน บั ต ร RFID ติ ด ตั้ งอยู่ บ ริ เวณด้ า นซ้ า ยมื อ ทางเข้ า หน้ า อาคารบ้ า นพลู ห ลวง และ
เครื่อง Terminal สาหรับรับชาระเงินของร้านค้าโรงอาหาร
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4. มีเครือข่ายการทางานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยามีการดาเนินงานด้านการบริหาร
จัดการในภาพรวมที่มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งในการดาเนินงานดังกล่าวมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
1

สถาบัน/องค์กร ที่
ดาเนินการทาความร่วมมือ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
จานวน 21 แห่ง / โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
จานวน 14 แห่ง / โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จานวน 4 แห่ง /
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จานวน 12 แห่ง /
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จานวน 4 แห่ง /
โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จานวน 7
แห่ง / โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน
3 แห่ง / โรงเรียนในเขต
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา จานวน 6
แห่ง / กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน จานวน 2
โรงเรียน / โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต
และโรงเรียนสาธิตมัธยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

รายงานประจาปี 2562

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-

ข้อตกลงความร่วมมือ
- เครื อ ข่ า ยฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ครู ส าหรั บ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนใน
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการดาเนินงาน
- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก
- จัดอบรมให้ ครูบุ คลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้น ที่
นิเทศติดตาม
หมายเหตุ

- โรงเรี ย นในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 21 แห่ง (โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค โรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยา
คาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระ
บัว โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) โรงเรียน
วัดพระงาม โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบารุง)
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์
บารุง) โรงเรียนวัดคานหาม โรงเรียนวัดจาปา โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชา สงเคราะห์)
และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง)

- โรงเรี ย นในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จานวน 14 แห่ง (โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โรงเรียนวัด
จุฬามณี (ชุณหะจันทนประสรรค์) โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนประชากร
รังสฤษฎ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์
บ ารุง) โรงเรียนวัดบ้ านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพั นธุ์อนุ สรณ์ ) โรงเรียนวัดลาดชะโด
(ประกาศวิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี
และโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”)

- โรงเรี ยนในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาอ่ างทอง
จานวน 4 แห่ง (โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
โรงเรียนชุมชนวัดน้าพุ และโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสวรรค์)

- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน
12 แห่ ง (โรงเรียนท่าเรือง “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
โรงเรียนบางปะหั น โรงเรียนบางปะอิ น “ราชานุ เคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุ ปถั มภ์
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสา
คลีวิทยา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และโรงเรียนอุทัย)
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การดาเนินงาน
สถาบัน/องค์กร ที่
ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินการทาความร่วมมือ
มี ไม่มี
โดย คณะครุศาสตร์
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จานวน 4
แห่ง (โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
และโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”)
- โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 7 แห่ง (โรงเรียนชุมชน
ป้อมเพชร โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบารุง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัด
รัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม และโรงเรียนวัดเขียน)
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 3 แห่ง (โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์
สุทธาวาส)

- โรงเรียนในเขตปกครองส่ วนท้ องถิ่ นพระนครศรีอยุ ธยา จ านวน 6 แห่ ง
(โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบารุงราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัด

2

เจ้าเจ็ดนอก โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกา
สิตอนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์))
- กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จานวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนตารวจ
ตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบารุง 1)

โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
จานวน 26 แห่ง / โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
จานวน 20 แห่ง / โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง จานวน 3 แห่ง /
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จานวน 17 แห่ง /
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จานวน 4 แห่ง /
โรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จานวน 8
แห่ง / โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน
3 แห่ง / โรงเรียนในเขต
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา จานวน 6
แห่ง / โรงเรียนสาธิตปฐมวัย

ข้อตกลงความร่วมมือ
- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการดาเนินงาน
- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก
- จัดอบรมให้ ครูบุ คลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้น ที่
นิเทศติดตาม
หมายเหตุ
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จานวน 26 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค
โรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยา
ประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บารุง) โรงเรียนวัดพระงาม โรงเรียนวัดพนัญ
เชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบารุง) โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โรงเรียน
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บารุง) โรงเรียนวัดคานหาม โรงเรียนวัด
สะแก (สุทธิธรรมาประชา สงเคราะห์ ) โรงเรียนชุ มชนวัดสเด็ จ (คุ ณศรีประเสริฐอุ ปถั มภ์ )
โรงเรียนวัดบ้านดาบ โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนวัดช้าง โรงเรียนสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัด
หันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และโรงเรียนวัดเจริญ
ธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
จานวน 20 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประ
สรรค์) โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนวัดบ้าน
สร้าง โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บารุง) โรงเรียนวัดบ้านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวช
พันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียน
บ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” โรงเรียนวัดทาง
หลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) โรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนวัด
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สถาบัน/องค์กร ที่
ดาเนินการทาความร่วมมือ
โรงเรียนประถมสาธิต และ
โรงเรียนสาธิตมัธยม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
โดย คณะครุศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านป้อม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โดย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
บริษัท เอส.พี.เปเปอร์
แอนด์ ทิ้ว จากัด
โดย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

สถาบันการศึกษา 33 แห่ง
โดย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รายงานประจาปี 2562

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-

ธรรมนาวา โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดสามตุ่ม
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จานวน 3 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดโบสถ์
(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จานวน 17 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนท่าเรือง “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบางปะ
หัน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเสนา
“เสนาประสิทธิ์” โรงเรียนอุทัย โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทย” โรงเรียนบางไทรวิทยา
โรงเรียนบางบาล โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” และโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
- โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จานวน 4 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนอ่างทองปั ทมโรจน์วิ ทยาคม และ
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
- โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบารุง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัดรัตน
ชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนวัดตองปุโบราณคณิสสร
และโรงเรียนวัดเขียน
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัด
ปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัด
ปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร)
- โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จานวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
เทศบาลท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบารุงราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ด
นอก โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิต
อนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์)

ข้อตกลงความร่วมมือ
- ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดอบรมให้โรงเรียนผู้สูงอายุ

ข้อตกลงความร่วมมือ
- การส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกและจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูก
วิธี เพื่อนาส่งกระบวนการรีไซเคิล
- สนับสนุนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะในพื้นที่
ด้วยการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว

- สร้ า งสั ม พั น ธภาพอั น ดี แ ละประสานความร่ ว มมื อ ในระยะยาวกั บ
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ชุมชนสถานศึกษา วัด และโรงงาน ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างการทา MOA
ข้อตกลงความร่วมมือ
- ความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมการดาเนินงาน
- โครงการประชุมวิชาการปริญ ญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

-

-
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สถาบัน/องค์กร ที่
ดาเนินการทาความร่วมมือ
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การดาเนินงาน

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

มี

ไม่มี
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The Asia Undergraduate Conference on Computing (AUC )
หมายเหตุ

6

7

8

สถาบันการศึกษา 33 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยศรี
ปทุ ม มหาวิทยาลัยรามคาแหง สถาบั นเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ าคุณทหารลาดกระบั ง
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏจั นทรเกษม
มหาวิ ทยาลั ย ราชมงคลรั ตนโกสิ นทร์ มหาวิ ทยาลั ย สวนดุ สิ ต มหาวิ ทยาลั ย พะเยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
นครสวรรค์ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภู มิ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏพิ บู ลสงคราม มหาวิทยาลั ยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม มหาวิ ทยาลั ย เพชรบู รณ์ มหาวิ ทยาลั ยสมเด็ จเจ้ าพระยา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
15 พระนครศรีอยุธยา/
บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริก
แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น
(ประเทศไทย) จากัด/บริษัท
ออโตไดแด็กติก จากัด /
บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทค
อยุธยา จากัด/บริษัท ทีดี
เอส เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทยป จากัด
โดย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
15 พระนครศรีอยุธยา/
บริษัทคอร์ปอเรชั่น
เทคโนโลยี โซลูชั่น จากัด
โดย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
บริษัท ซิติเซ็น
แมชชีนเนอรี่ จากัด
โดย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ข้อตกลงความร่วมมือ
- ความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดอบรมการพั ฒ นาฝีมือแรงงาน สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและ
หุ่นยนต์

ข้อตกลงความร่วมมือ
- ความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อบูรณาการด้าน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ข้อตกลงความร่วมมือ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ
- กาหนดภาระงาน หั วข้ อ วิจั ยที่ ต รงกั บ วิ ชาชี พ และประสบการณ์ การ
ทางาน
- ให้ความรู้และดูแลนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติ
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สถาบัน/องค์กร ที่
ดาเนินการทาความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) และสถาบันเครือข่าย 17
แห่ง
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ข้อตกลงความร่วมมือ
- ว่าด้ วยการจัดตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั ยในมนุ ษย์ระดั บภู มิ ภาค
(Regional Research Ethics Committee: RREC)
กิจกรรมการดาเนินงาน
- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรภายใน เพื่อ
พิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ มนุ ษ ย์ ซึ่ งอยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบ
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่
ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และให้การพิจารรารวดเร็ว ไม่

ซ้าซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร
หมายเหตุ

ไม่มี

-

สถาบันเครือข่าย 17 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบสู งคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพที่
2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

10

มหาวิทยาลัย 17 แห่ง
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา

ข้อตกลงความร่วมมือ
- เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
กิจกรรมการดาเนินงาน
- ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒ นธรรมมหาวิท ยาลัยแห่ ง
ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 9 “ทวารวดี : วิ ถี ถิ่ น วิ ธี ธ รรม น าภู มิ ปั ญ ญาสู่
เศรษฐกิ จ สร้ า งสรรค์ ” ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการน าเสนอบทความ
วิชาการ จัดนิทรรศการ เรือไทยอยุธยา

หมายเหตุ

-

มหาวิทยาลัย 17 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบ่ ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

11

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา

รายงานประจาปี 2562

ข้อตกลงความร่วมมือ
กิจกรรมการดาเนินงาน
- โครงการสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
- โครงการอบรมอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรมท้ อ งถิ่ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- การบริ ห ารงานหน่ ว ยอนุ รั ก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ มธรรมชาติ แ ละศิ ล ปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



-
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สถาบัน/องค์กร ที่
ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินการทาความร่วมมือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อตกลงความร่วมมือ
พระนครศรีอยุธยา
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา กิจกรรมการดาเนินงาน
- โครงการสอนน้ อ งเรี ย นศิ ล ป์ กิ จ กรรมสร้ า งงานศิ ล ปะจากดิ น ไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (กลุ่มที่ 1)
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพโดยใช้สีชอล์ค ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (กลุ่มที่ 2)
- โครงการสอนน้ อ งเรี ย นศิ ล ป์ กิ จ กรรมวาดภาพการ์ ตู น ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (กลุ่ม 1)
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยศิลปะลาย
รดน้า ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (กลุ่ม 2)
สานักศิลปะและวัฒนธรรม ข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
กิจกรรมการดาเนินงาน
สงคราม
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา - ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว ข้อตกลงความร่วมมือ
ประเทศ จานวน 30 สถาบัน - โครงการความร่ ว มมื อ เพื่ อ สรรหาและใช้ ง านทรั พ ยากรทางด้ า น
(Rulib NET) ประจาปี
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library”
โดย สานักวิทยบริการและ กิจกรรมการดาเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จั ด ท าหนั งสื อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Book) ที่ ส ามารถน าเสนอเนื้ อ หาใน
รูปแบบสัญญาณดิจิทัลในรูปแบบฐานข้อมูล (Database)
รวม
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-



-



-

14

-

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ
1

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความ
ร่วมมือ
ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา / คณะวิทยาการ
จัดการ
(14 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14
พฤศจิกายน 2562)

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ ย นสิ่ ง พิ ม พ์ อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ผู้ แ ทน และ
วัฒนธรรม
- พัฒนาและดาเนินการร่วมมือทางงานวิชาการ งานวิจัย การ
พัฒนาหลักสูตร
- การคัดเลือกนักศึกษาร่วมกัน และทานุบารุงห้องอยุธยา - 
เปอร์เซีย
ผลการดาเนินงาน
- พัฒนาหลักสูตรร่วมกันโดยจัดให้มีภาษาเปอร์เซียบรรจุอยู่
ในสาขาการท่องเที่ยว
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ลาดับ

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความ
ร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี

- สถานเอกอัครราชทูตมอบหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
ให้กับมหาวิทยาลัยจานวนหนึ่ง เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา
- ทานุบารุงห้องอยุธยา - เปอร์เซีย
2

3

4

5

6

Victoria University of Wellington
ประเทศนิวซีแลนด์
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา / คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี / คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
(9 มิถุนายน 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2563

Gongqing College of Nanchang
University สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา / คณะวิทยาการ
จัดการ
(13 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มิถุนายน
2566)
Victoria University เครือจักรภพ
ออสเตรเลีย
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(15 พฤศจิกายน 2559 ถึง 15 พฤศจิกายน
2564)
Shih Chien University, Taiwan, R.
O.C
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24
พฤศจิกายน 2563)
University of Management and
Economics, Cambodia
ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รายงานประจาปี 2562

ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิง่ พิมพ์ และการทางานวิจัย
ร่วมกัน / การจัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน
- Victoria University of Wellington ใ ห้ ทุ น อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษ จานวน 4 คน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 คน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
คน
- ผู้บริหาร Victoria University of Wellington ร่วมพัฒนา
ความร่ ว มมื อ จ านวน 4 คน (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวน 2 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 2 คน)
ข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ ย นสิ่ ง พิ ม พ์ อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ผู้ แ ทน และ
วั ฒ นธรรม / พั ฒ นาและด าเนิ น การร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
พัฒนาหลักสูตร และทางานวิจัย ร่วมกัน / ความร่วมมือใน
การคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

ผลการดาเนินงาน
- Gongqing College of Nanchang University จั ด ส่ ง
นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน
และธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จานวน 12 คน
ข้อตกลงความร่วมมือ
- สนับ สนุ นความร่วมมือและอานวยความสะดวก / อบรม
ให้กับนักศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเดิน ทาง
ไปศึ ก ษาต่ อ ณ ประเทศออสเตรเลี ย / ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น

ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย
ผลการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างเจรจาการพัฒนาความร่วมมือด้านทุนการศึกษา
ต่อปริญญาเอกของคณาจารย์
ข้อตกลงความร่วมมือ
- การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรด้ า นวิช าการ การบริ ห าร และ
นักศึกษา / การขยายโอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษา / ความ
ร่วมมือในการทาวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
ผลการดาเนินงาน
- ไม่มี ข้อตกลงความร่วมมือ
- การแลกเปลี่ยนการวิจยั /อาจารย์/ นักเรียน การบริหาร/
พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางวิชาการ
- การพัฒนาและการทางานของโปรแกรมวิชาการ/โครงการวิจัย

-



-

-





Page

ลาดับ

7

8

9

10

11

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความ
ร่วมมือ
พระนครศรีอยุธยา
(3 ธันวาคม 2558 ถึง 3 ธันวาคม 2563)
Tianjin Shengna Science CO., Ltd
and Technology Ayutthaya
Technical College สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา (แผนกวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(23 พฤษภาคม 2560 ถึง 23 พฤษภาคม
2563)
Tianjin Bohai Vocational
Technical College สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
(22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22
พฤศจิกายน 2563)

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน
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มี
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-



ในองค์กร/หลักสูตร/ การทางานร่วมกันทางวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
- ไม่มี ข้อตกลงความร่วมมือ
- ทาความร่วมมือกันทางด้านเทคโนโลยี
ผลการดาเนินงาน
- ไม่มี -

ข้อตกลงความร่วมมือ
- พัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบัน
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และนักศึกษา /
แลกเปลีย่ นผลงานความเป็นเลิศระหว่างสองสถาบัน
แลกเปลีย่ นอาจารย์และนักศึกษา / ศึกษาวัฒนธรรมระหว่าง สองสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
- ไม่มี Southeast Asian Ministers of
ข้อตกลงความร่วมมือ
Education Organization (SEMEO) - แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (เน้นการดาเนินงาน
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐ ทางด้านคณะครุศาสตร์)
ฟิลิปปินส์
ผลการดาเนินงาน

โดย คณะครุศาสตร์
- ปีการศึกษา 2562 ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน จานวน 6 คน
(1 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 กรกฎาคม
และรับนักศึกษามาแลกเปลีย่ น จานวน 9 คน
2562 )
- ดาเนินการต่อสัญญาต่อเนื่องทุกปี
Kyoto Junior High School
ข้อตกลงความร่วมมือ
attached to Kyoto University of
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
Education ประเทศญี่ปุ่น
ผลการดาเนินงาน
โดย โรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร์ - จัดส่งอาจารย์และนั กเรียนโรงเรียนสาธิตไปแลกเปลี่ยนและ 
(24 ธันวาคม – ต่อเนื่องทุกปี)
ดาเนินกิจกรรมทางการศึกษา (อาจารย์ 5 คน และนักเรียน 20
คน) / รับอาจารย์และนักเรียนจาก Kyoto Junior เพื่ อดาเนิ น
กิจกรรมทางการศึกษา (อาจารย์ 5 คน และนักเรียน 20 คน)
Toyo University ประเทศญี่ปุ่น
ข้อตกลงความร่วมมือ
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สือ่ งานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์
(14 มีนาคม 2560 ถึง 14 มีนาคม 2563) และข้อมูลอื่นๆ / แลกเปลีย่ นการเยือนของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ / การพัฒนาและการดาเนินการทางวิชาการและ
การทาวิจัยร่วมกัน
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12

13

14

15

16

สถาบัน/องค์กร ที่ดาเนินการทาความ
ร่วมมือ

ข้อตกลงความร่วมมือ/กิจกรรมการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
- นักศึกษาจาก Toyo University เดินทางมาทากิจกรรม
ร่วมกับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จานวน 20 คน
Anqing Normal University of the
ข้อตกลงความร่วมมือ
People's Republic of China
- แลกเปลีย่ นอาจารย์ นักศึกษา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูล
สาธารณรัฐประชาชนจีน
วิทยาศาสตร์ วิชาการ วัฒนธรรม และผู้บริหาร / ทาหลักสูตรร่วมกัน
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลการดาเนินงาน
(2 พฤษภาคม 2560 ถึง 2 พฤษภาคม
- อยู่ระหว่างการเจรจาการพัฒนาหลักสูตรร่วม
2565)
Komazawa Women’s College
ข้อตกลงความร่วมมือ
ประเทศญี่ปนุ่
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา / จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาษา
(9 กรกฎาคม 2561 ถึง 9 กรกฎาคม
ผลการดาเนินงาน
2564)
- อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดกิจกรรมความร่วมมือ
Naning Ding Qian Yin Business
ข้อตกลงความร่วมมือ
Service Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน - ความร่วมมือในการคัดเลือกนักศึกษาให้มาศึกษาต่อใน
โดย คณะวิทยาการจัดการ
ระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(9 มิถุนายน 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2563) ผลการดาเนินงาน
- รับนักศึกษามาศึกษาต่อ จานวน 12 คน
Asia Euro University ราชอาณาจักร ข้อตกลงความร่วมมือ
กัมพูชา
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิง่ พิมพ์ การเยือนของ
โดย คณะวิทยาการจัดการ/คณะ
ผู้บริหาร และวัฒนธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะ
ผลการดาเนินงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- อยู่ระหว่างการเจรจาพัฒนาความร่วมมือในรายละเอียด
(27 มีนาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562) Memorandum of Agreement (MOA)
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
ข้อตกลงความร่วมมือ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน 4 ประเทศ
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน ภายใต้โครงการ “Preได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Service Student Teacher Exchange in Southeast
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐ
Asia (SEA-TEACHER PROJECT)”
มาเลเซีย และประเทศไทย
ผลการดาเนินงาน
โดย คณะครุศาสตร์
- ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 9 คน เพื่อไปฝึกสอนใน
ประเทศเครือข่าย
รวม

รายงานประจาปี 2562

การดาเนินงาน

มี

ไม่มี



-



-



-



-

-
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ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
สานักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขบวนแห่เปิดงานมรดกโลก
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35
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อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
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คณะผู้จัดทา
รายงานประจาปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท เจริญผล
นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่
กองบรรณาธิการ
นางปาณิสรา ผดุงรัตน์
นางสาวนัฐฐา ภูมิดี
นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์
นายไอศูรย์ จิตกระแสร์
นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน
นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย
นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม
นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
นางอมรรัตน์ อมรนาถ
นางอริสสา บัวเจริญ
นางสาววิภา การภักดี
นางสาวเบญจมาภรณ์ ขาเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96 หมู่ 2 ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

รายงานประจาปี 2562

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการสถิติ
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

