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สารสนเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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 บทที่ 2 
สารสนเทศและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยการรวบรวมสารสนเทศด้านการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
2.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
2.4 แผนกลยุทธ์ 
2.5 ข้อมูลและผลการด าเนินงาน 

2.5.1 บุคลากร 
2.5.2 นักศึกษา 
2.5.3 หลักสูตร 
2.5.4 งบประมาณ 
2.5.5 การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2.5.6 การวิจัยและนวัตกรรม 
2.5.7 การบริการวิชาการ 
2.5.8 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2.5.9 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย 
2.5.10 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ  
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2.1 ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ก่อตั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า 
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้ตั้งโรงเรียนครู
มูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียดอีกหนึ่งแห่ง ในปี พ.ศ. 2475 ได้ท าการรวมโรงเรียนทั้งสองเข้า
ด้วยกัน ณ ต าหนักเพนียด เมื่อทางราชการประกาศยุบมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
มูล ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารต าบลหัวแหลม แยกเป็น  
สองโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในปี พ.ศ. 2479 และได้ท าการย้ายโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) 
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปอยู่ที่ต าบลหอรัตนชัย (หอพักอู่ทองใน
ปัจจุบัน) พ.ศ. 2484 

พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ยกฐานะกองการฝึกหัดครู เป็นกรมการฝึกหัดครู  เมื่อวันที่ 
29 กันยายน พ.ศ. 2497 และได้เริ่มต้นผลิตครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี พ.ศ. 2498 

พ.ศ. 2509 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามาตั้ง ณ เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค ์ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะข้ึนเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา และได้ท าการรวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้ท าการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (คบ.) หลักสูตร 2 ปี 
ในปี พ.ศ. 2517 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง 
(ป.กศ. สูง) หลักสูตร 2 ปี และเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 2 ปี 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) หลักสูตร 4 ปี   
พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (คบ.) หลักสูตร 4 ปี 

รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 ป.กศ. และ ป.ป.   
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) เทคนิคการอาชีพ 

เพ่ิมเติม 6 วิชาเอก เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 เท่านั้น 
พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขา
วิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราสัญลักษณ์ราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2535 
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พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราโชบาย
ด้านการศึกษาผ่านองคมนตรีใจความตอนหนึ่งว่า “...ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏให้ท างานให้เข้าเป้าในการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน...”  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้น้อมน าพระราโชบาย
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 115 ปี (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2563) 
 
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  

ปรัชญา 

 คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

วิสัยทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์  มีคุณภาพ  

มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ 

พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในมาตรา 7 และ
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีก
ทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
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(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม 
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
จัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 

เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น  
ด้วยการเป็นคนเก่งมีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

(1) ด้านความรู้ มีความรู้ในทางวิชาการ มีความรู้รอบ สามารถประยุกต์ความรู้ 
(2) ด้านความคิด คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ 
(3) ด้านทักษะ มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีทักษะในการท างานเป็นทีม  

มีทักษะในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
(4) ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา  
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2.3  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม  มีการแบ่งส่วนราชการ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มีส่วนราชการหลักจ านวน 8 หน่วยงาน และหน่วยงานย่อย 10 หน่วยงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1. คณะครุศาสตร ์
- ส านักงานคณบดี 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ส านักงานคณบดี 
- ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
- ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
- ส านักงานคณบดี  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านักงานคณบดี  
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

5. ส านักงานอธิการบดี 
- กองกลาง 
- กองนโยบายและแผน 
- กองพัฒนานักศึกษา  
- กองบริการการศึกษา  

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

7. สถาบันอยุธยาศึกษา 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

9. หน่วยงานที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้แต่งตั้งขึ้นใหม่ 
 -    ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
- ศูนย์หนังสือ  
- ศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ 
- ศูนย์สหกิจศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
- ศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
- ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์ 
- ศูนย์สะเต็มศึกษา
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ภาพที่ 2.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2549 

     

 สถาบันวิจัยและพฒั
นา 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์/สถำบัน/ส ำนัก คณบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

รองคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน 

รองผู้อ านวยการ ศูนย์/สถาบัน/ส านัก 

หัวหน้าส านักงาน/ผู้อ ำนวยกำรกอง 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย ์
และข้าราชการ 

ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการบริหารงาน 
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2.4 แผนกลยุทธ ์

 ข้อมูลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก จากรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดแผนกลยุทธ์ของ
แต่ละหน่วยงานดังนี้ 

2.1.1 มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

2.1.2 คณะครุศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานวิจัยและบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 

แนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   

2.1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

2.1.4 คณะวิทยาการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

2.1.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

2.1.6 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และยกระดับศักยภาพบุคลากร 
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2.1.7 สถาบันอยุธยาศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  
กลยุทธ์ที่ 2 ศึกษา รวบรวม สื่ อสารองค์ความรู้ และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา   

2.1.8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ   
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2.5 ข้อมูลและสารสนเทศ 
 2.5.1 บุคลากร 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ปรากฏตามตารางที่ 2.1 – 2.10  
 

ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สายวิชาการ 
สายสนับสนุน

วิชาการ 
รวม สายวิชาการ 

สายสนับสนุน
วิชาการ 

รวม 
สาย

วิชาการ 
สายสนับสนุน

วิชาการ 
รวม 

1. ข้าราชการพลเรือน 88 11 99 87 11 98 84 11 95 
2. ลูกจ้างประจ า - 17 17 - 17 17 - 14 14 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 245 130 375 245 131 376 242 131 373 
4. พนักงานราชการ - 30 30 - 31 31 - 31 31 
5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 7 - 7 10 - 10 10 - 10 
6. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - 103 103 - 110 110 - 110 110 
7. ครูโรงเรียนสาธิต 39  - 39 37  - 37 42  - 42 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น (คน) 379 291 670 379 300 679 378 297 675 
ร้อยละ 56.57 43.43 100.00 55.82 44.18 100.00 56.00 44.00 100.00 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 จ านวนบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 56.00 

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 44.00 เมื่อจ าแนกประเภทบุคลากรพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากที่สุดและข้าราชการพลเรือนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.2  ข้อมูลบุคลากรของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามประเภทบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเภทบุคลากร 
หน่วยงาน 

รวมท้ังสิ้น (คน) 
คณะครศุาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านักงาน
อธิการบด ี

(1) บุคลากรสายวิชาการ                  
ข้าราชการพลเรือน 14 21 15 34 - - - - 84 
พนักงานมหาวิทยาลัย 57 77 46 62 - - - - 242 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - 10 - - - - - - 10 
ครูโรงเรียนสาธิต 42 - - - - - - - 42 

รวม (1) 113 108 61 96 - - - - 378 
(2) บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ                  
ข้าราชการพลเรือน 1 1 1 1 - 1 1 5 11 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - 1 11 14 
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 6 8 13 6 9 19 62 131 
พนักงานราชการ 4 3 - - 2 - 1 21 31 
เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสญัญา 17 3 2 8 - 3 20 57 110 

รวม (2) 31 13 12 22 8 13 42 156 297 

รวมท้ังสิ้น 144 121 73 118 8 13 42 156 675 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการในคณะที่มีบุคลากรมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 113 คน (รวมครูโรงเรียนสาธิต) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จ านวน 108 คน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 61 คน และบุคลการสายสนับสนุนวิชาการของแต่ละส่วนงาน พบว่าหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุด 
คือ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 156 คน รองลงมา คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 42 คน และน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 8 คน 

ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ข้าราชกา รพลเรือน ครูโรงเรียนสาธิต และอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตามล าดับ 
ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และข้าราชการพลเรือน ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.3  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ านวนผู้ลาศึกษาต่อและผู้ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามปีงบประมาณ  

ปีงบประมาณ 
บุคลากรสายวิชาการ ผู้ลาศึกษาต่อ  

(ระดับปริญญาเอก) 
ผู้ได้รับทุน 

จากมหาวิทยาลัย 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
รวมทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ* จ านวน ร้อยละ** จ านวน 

พ.ศ. 2561 241 72.37 92 27.63 333 49 20.33 12 24.49 1 

พ.ศ. 2562 240 72.29 92 27.71 332 50 20.83 33 66.00 2 

พ.ศ. 2563 226 69.33 100 30.67 326 54 23.89 32 59.26 6 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรสายวิชาการมีวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 30.67 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 8 คน และมีผู้ลา

ศึกษาต่อรวมทั้งหมด 54 คน คิดเป็นร้อยละ 23.89 มีผู้ส าเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน 
 

 

หมายเหตุ      1. บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศและครูโรงเรียนสาธิต 
 2. * หมายถึง ร้อยละเปรียบเทียบกับจ านวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท 

3. ** หมายถึง ร้อยละเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ลาศึกษาต่อ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ านวนผู้ลาศึกษาต่อและผู้ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
บุคลากรสายวิชาการ ผู้ลาศึกษาต่อ  

(ระดับปริญญาเอก) 
ผู้ได้รับทุน 

จากมหาวิทยาลัย 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม 
ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ* จ านวน ร้อยละ** จ านวน 

1. คณะครุศาสตร์ 46 64.79 25 35.21 71 10 21.74 7 70.00 1 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 69.39 30 30.61 98 16 23.53 9 56.25 3 
3. คณะวิทยาการจัดการ 51 83.61 10 16.39 61 14 27.45 10 71.43 1 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 61 63.54 35 36.46 96 14 22.95 6 42.86 1 

รวม 226 69.33 100 30.67 326 54 23.89 32 59.26 6 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.4 คณะที่มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 36.46 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 35.21 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ร้อยละ 30.61 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 16.39 ตามล าดับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้ลาศึกษาต่อ 54 คน โดยหน่วยงานที่มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 27.45 

รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 23.53 และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 21.74 มีผู้ลาศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน 
ในจ านวนผู้ลาศึกษาต่อทั้งหมด จ านวน 54 คน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนให้กับบุคลการสายวิชาการ จ านวน 32 ทุน ส่วน งานที่มีผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรมากที่สุด 

คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 10 คน (ร้อยละ 71.43) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 7 คน (ร้อยละ 70.00) และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 42.86) 
 
หมายเหตุ  1. บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
  2. * หมายถึง ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อเทียบกับจ านวนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในคณะนั้น 
  3. ** หมายถึง ร้อยละของผู้ได้รับทุนเทียบกับจ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อในคณะนั้น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.5  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามลักษณะการใช้ทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน 
ลาศึกษาต่อ 

เต็มเวลาราชการ 
ลาศึกษาต่อ 

โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
ลาศึกษาต่อ 

โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
รวม รวม

ทั้งหมด 
ตรง
สาขา 

ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว 

คณะครุศาสตร์ 1 1 1 1 5 1 7 3 10 7 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1  -  -  - 8 7 9 7 16 15 
คณะวิทยาการจัดการ  -  -  -  - 10 4 10 4 14 12 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2  - 1 5 5 6 8 14 13 

รวม 3 3 1 2 28 17 32 22 54 47 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 54 คน ซึ่งมีผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัย จ านวน 32 คน  

ผู้ได้รับทุนส่วนตัว จ านวน 22 คน ในจ านวนผู้ลาศึกษาต่อทั้งหมดส่วนใหญ่ไม่ใช้เวลาราชการ จ านวน 45 คน (ร้อยละ 83.33) รองลงมา คือ ลาศึกษาต่อ เต็มเวลาราชการ จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 11.11) และใช้เวลาราชการบางส่วน จ านวน 3 คน (ร้อยละ 5.56)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.6  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ระดับวุฒิการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 98 33.68 - - 99 33.00 - - 97 32.66 

2. ปริญญาตรี 7 2.06 158 54.30 8 2.34 167 55.67 8 67.86 163 54.88 

3. ปริญญาโท 241 70.88 34 11.68 242 70.76 33 11.00 228 2.38 36 12.12 

4. ปริญญาเอก 92 27.06 1 0.34 92 26.90 1 0.33 100 29.76 1 0.34 

รวม 340 100.00 291 100.00 342 100.00 300 100.00 336 100 297 100.00 

รวมบุคลากรทั้งหมด 631 642 633 
เปรียบเทียบร้อยละ 

53.88 46.12 53.27 46.73 53.08 46.92  
บุคลากรแต่ละประเภท 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 
จากตารางที่ 2.6 พบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 27.06 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 26.90 (ลดลงจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 29.76 (เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ทั้งนี้ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ 40.00) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.7  จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของส่วนงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส่วนงาน ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์
วิชาการ - - - - 46 64.79 25 35.21 71 

สนับสนุนวิชาการ 8 38.10 12 57.14 1 4.76 - - 21 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
วิชาการ  -     -       -    68 69.39 30 30.61 98 

สนับสนุนวิชาการ 3 23.08 8 61.54 2 15.38  -     -    13 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
วิชาการ - - - - 51 83.61 10 16.39 61 

สนับสนุนวิชาการ 3 25.00 7 58.33 2 16.67 - - 12 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาการ - - - - 61 63.54 35 36.46 96 

สนับสนุนวิชาการ 7 31.82 11 50.00 4 18.18 - - 22 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิชาการ - - - - - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ - - 7 87.50 1 12.50 - - 8 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 
วิชาการ - - - - - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 3 23.08 8 61.54 1 7.69 1 7.69 13 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาการ - - - - - - - - - 

สนับสนุนวิชาการ 15 35.71 22 52.38 5 11.91 - - 42 

รวมท้ังสิ้น 
วิชาการ  -     -     -     -    226 69.33 100 30.67 326 

สนับสนุนวิชาการ 39 29.77 75 57.25 16 12.22 1 0.76 131 
รวม  39   8.53   75   16.41   242   52.95   101   22.10  457 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 จากตารางที่ 2.7 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสิ้น 457 คน เป็นสายวิชาการ 326 คน (ร้อยละ 71.33) และสายสนับสนุนวิชาการ 131 คน (ร้อยละ 28.67)  
บุคลการสายวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 30.67 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 69.33 ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มากที่สุด ร้อยละ 57.25  รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 29.77 และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.76  

หมายเหตุ  ข้อมูลในตารางไม่รวมบุคลากรจากส านักงานอธิการบดี จ านวน 156 คน ครูโรงเรียนสาธิต จ านวน 42 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 218 คน
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.8   ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. อาจารย์ 41 218 259 77.78 34 203 237 71.39 30 186 216 66.26 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 42 27 69 20.72 48 40 88 26.51 47 54 101 30.98 

3. รองศาสตราจารย์ 5 - 5 1.50 5 2 7 2.10 6 3 9 2.76 

4. ศาสตราจารย์ - - - - - - - - - - - - 

รวม 88 245 333 100.00 87 245 332 100.00 83 243 326 100.00 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 

จากตารางที่ 2.8 บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 28.61 เป็นร้อยละ 33.74 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยต าแหน่งทางวิชาการท่ีเพ่ิมมากข้ึน คือ ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มข้ึน 13 คน ในขณะที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น 2 คน และพบว่าต าแหน่งทางวิชาการที่เพ่ิมข้ึน ส่วนใหญ่
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการขึ้นไปยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 (ร้อยละ 40.00) 
 

หมายเหตุ จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่นับรวมอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.9   จ านวนบุคลากรสายวิชาการของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังสิ้น 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาเอก 13 12 - - 25 35.21 
ปริญญาโท 34 12 - - 46 64.79 

รวม 47 24 - - 71 100.00 
ร้อยละ 66.20 33.80 - - 100.00 - 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาเอก 12 15 3 - 30 30.61 
ปริญญาโท 50 18 - - 68 69.39 

รวม 62 33 3 - 98 100.00 
ร้อยละ 63.27 33.67 3.06 - 100.00 - 

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาเอก 6 2 2 - 10 16.39 
ปริญญาโท 41 9 1 - 51 83.61 

รวม 47 11 3 - 61 100.00 
ร้อยละ 77.05 18.03 4.92 - 100.00 - 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ปริญญาเอก 18 15 2 - 35 36.46 
ปริญญาโท 42 18 1 - 61 63.54 

รวม 60 33 3 - 96 100.00 
ร้อยละ 62.50 34.37 3.13 - 100.00 - 

รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาเอก 49 44 7 - 100 30.67 
ปริญญาโท 167 57 2 - 226 69.33 

รวม 216 101 9 - 326 100.00 
ร้อยละ 66.26 30.98 2.76 - 100.00 - 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 
จากตารางที่ 2.9 บุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งหมด 326 คน ประกอบด้วย

อาจารย์ จ านวน 216 คน (ร้อยละ 66.26) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 101 คน (ร้อยละ 30.98) และรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 9 คน (ร้อยละ 2.76 ) ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์มากที่สุด (ร้อยละ 37.50) 

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากตารางพบว่าคณะที่มีอาจารย์ระดับปริญญาเอกมากที่สุด คือ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ
วิทยาการจัดการ ตามล าดับ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมากที่สุด 
ร้อยละ 37.50 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 36.73 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 33.8 
และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 22.95 ตามล าดับ  
 
หมายเหตุ    1. ไม่รวมครูโรงเรียนสำธิต 42 คน และอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ 10 คน 

2. กรณีผู้ที่ได้เลื่อนต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้นับวันตำมมติที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแต่งตั้ง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.10 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 

หน่วยงาน 

บุคลากรสายวชิาการ
ทั้งหมด 

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการ  

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กบั พ.ศ. 2562 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กบั พ.ศ. 2562 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 71 71 24 33.8 25 35.21 +1.41 14 19.72 24 33.80 +14.08 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 101 98 28 27.72 30 30.61 +2.89 27 26.73 36 36.73 +10.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 62 61 9 14.52 10 16.39 +1.88 12 19.35 14 22.95 +3.60 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98 96 32 32.65 35 36.46 +3.81 37 37.76 36 37.50 -0.26 

รวม 332 326 93 28.01 100 30.67 +2.66 90 27.11 110 33.74 +6.63 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 จากตารางที่ 2.10 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 พบว่าในภาพรวมบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 2.66) เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 3.81) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ร้อยละ 2.89) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 1.88) และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 1.41) ตามล าดับ 

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการพบว่าในภาพรวมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 6.63) แต่เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะครุศาสตร์เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 14.08) 
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.00) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 3.60) ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง (ร้อยละ 0.26) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.5.2 นกัศึกษา 
จ านวนนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีรายละเอียดตามตารางที่ 2.11 - 2.17  

ตารางท่ี 2.11  ข้อมูลนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 

ระดับการศึกษา 
คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

นักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกต ิ 1,479 1,388 1,382 1,398 1,990 1,873 1,121 911 851 939 866 819 4,937 5,155 4,925 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. - - - 271 204 182 284 318 261 62 158 125 617 680 568 
รวม 1,479 1,388 1,382 1,669 2,194 2,055 1,405 1,229 1,112 1,001 1,024 944 5,554 5,835 5,493 

นักศึกษา 
ระดับ ป.บณัฑิต 

ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 84 78 92 - -  - - - - - - 84 78 92 

นักศึกษา 
ระดับปริญญาโท 

ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 76 149 117 8 8 49 17 53 67 - - - 101 210 233 

นักศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 

ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 3 3 - - - - - - - - - - 3 3 - 

 รวม 163 230 209 8 8 49 17 53 67 - - - 188 291 325 
รวมภาคปกต ิ 1,479 1,388 1,382 1,398 1,990 1,873 1,121 911 851 939 866 819 4,937 5,155 4,925 

รวมภาคพิเศษ/กศ.บป. 163 230 209 279 212 231 301 371 328 62 158 125 805 971 893 
รวมท้ังสิ้น (คน) 1,642 1,618 1,591 1,677 2,202 2,104 1,422 1,282 1,179 1,001 1,024 944 5,742 6,126 5,818 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 21สิงหาคม 2563) 
 

จากตารางที่ 2.11 จ านวนนักศึกษารวมของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 5,818 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 6,126 คน ซึ่งลดลง จ านวน 308 คน 
(ร้อยละ 5.03) และพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีลดลงร้อยละ 5.86 นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.95 และนักศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.95 ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกไม่มีการรับนักศึกษาเนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  

เมื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษารวมทั้ง 4 คณะ ในปีการศึกษา 2563 พบว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษารวมมากที่สุด 2,104 คน รองลงมา คือ 
คณะครุศาสตร์ 1,568 คน คณะวิทยาการจัดการ 1,179 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 949 คน นักศึกษาทั้ง 4 คณะมีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึก ษา 2562 
เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้นรวม 7,200 คน แล้วยังต่ ากว่าเป้าหมายรวม คิดเป็นร้อยละ 31.92 

**หมายเหตุ จ านวนนักศึกษาทุกระดับรวมนักศึกษาค้างรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.12  ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

หน่วยงาน 
ส าเร็จปีการศึกษา 2560 ส าเร็จปีการศึกษา 2561 ส าเร็จปีการศึกษา 2562 

แรกเข้า* ส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา แรกเข้า* ส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา แรกเข้า* ส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับปริญญาตรี 
1. คณะครศุาสตร ์ 375 288 76.80 87 23.20 426 327 76.76 99 23.24 317 251 79.18 66 20.82 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 631 340 53.88 291 46.12 655 452 69.01 203 30.99 610 357 58.52 253 41.48 

3. คณะวิทยาการจัดการ 456 208 45.61 248 54.39 475 321 67.58 154 32.42 366 146 39.89 220 60.11 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 343 180 52.48 163 47.52 249 205 82.33 44 17.67 250 133 53.20 117 46.80 

รวม/ร้อยละ 1,805 1,016 56.29 789 43.71 1,805 1,305 72.30 500 27.70 1,543 887 57.49 656 42.51 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ป.บัณฑิต 91 72 79.12 19 20.88 78 72 92.31 6 7.69 92 92 100.00  - -  

2. ปริญญาโท 22 - - 22 100.00 48 12 25.00 36 75.00 54 45 83.33 9 16.67 

3. ปริญญาเอก  ---------------------------------------------------------------------- ปรับปรุงหลักสตูร ---------------------------------------------------------------------- 
รวม/ร้อยละ 113 72 63.72 41 36.28 126 84 66.67 42 33.33 146 137 93.84 9 6.16 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

 
จากตารางที่ 2.12 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 ระดับปริญญาตรีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 56.29  

ร้อยละ 72.30 และร้อยละ 57.49 ตามล าดับ และระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.72 ร้อยละ 66.76 และร้อยละ 93.84 ตามล าดับ  
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 2561 ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่มีการรับนักศึกษา

เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงต่ ากวา่ปีการศึกษา 2561 โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอัตราการส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าทุกคณะที่ก าหนด 
 
หมายเหตุ 1.  ไม่นับรวมนักศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศกึษำที่ค้ำงรุ่น 
 2.  *นักศึกษำแรกเข้ำหมำยถึงนักศึกษำที่รับเข้ำใหม่ตำมหลักสูตร 4/5 ปี ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละหลักสูตร เช่น นักศึกษำคณะครุศำสตร์ ซึ่ งมีหลักสูตร 5 ปี รับนักศึกษำใหม่ 

  ปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 317 คน มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 251 คน ส ำหรับนักศึกษำในคณะอื่นๆ ที่มีกำรจัดหลักสูตร 4 ปี ใช้วิธีกำรเทียบเช่นเดียวกัน 
ตารางที่ 2.13   เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในช่วงปีการศึกษา 2559 - 2563          
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ รับจริง คงอยู ่ ร้อยละ 

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2559 327 278 92.67 327 278 92.67  

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2560 1,455 943 56.64 292 247 82.33 587 392 62.72 323 169 56.33 253 135 30.68 

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2561 1,418 1,062 59.50 306 275 91.67 573 420 71.79 315 206 49.05 224 161 33.54 

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2562 1,369 1,200 70.38 304 304 101.33 591 504 80.64 202 169 51.21 272 223 49.56 

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2563 1,229 1,196 67.76 268 268 89.33 482 471 75.36 234 217 60.28 245 240 50.00 

รวมจ านวนนกัศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

5,798 4,679 64.81 1,497 1,372 91.47 2,233 1,787 72.64 1,074 761 53.97 994 759 41.03 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

 
จากตาราง 2.13  มหาวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาที่รับจริงในปีการศึกษา 2563 มีแนวโน้มลดลง ส่วนจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2562 - 2563 มีแนวโน้มลดลง  

เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวนนักศึกษารับจริงมากที่สุด   รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และน้อยที่สุด คือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนจ านวนนักศึกษาคงอยู่พบว่าคณะครุศาสตร์มีจ านวนคงอยู่ ร้อยละ 91.47 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 72.64 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 53.97 
และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 41.03 

 

หมายเหตุ   คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรในระยะเวลา 5 ปี  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.14   เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่รับได้จริงในช่วงปีการศึกษา 2559 - 2563 

ปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ 
รหัสเขา้ปีการศึกษา 59 1,720 1,553 90.29 300 327 109.00 620 610 98.39 300 366 122.00 500 250 50.00 
รหัสเขา้ปีการศึกษา 60 1,665 1,455 87.39 300 292 97.33 625 587 93.92 300 323 107.67 440 253 57.50 
รหัสเขา้ปีการศึกษา 61 1,785 1,418 79.44 300 306 102.00 585 573 97.95 420 315 75.00 480 224 46.67 
รหัสเขา้ปีการศึกษา 62 1,705 1,369 80.29 300 304 101.33 625 591 94.56 330 202 61.21 450 272 60.44 
รหัสเขา้ปีการศึกษา 63 1,765 1,229 69.63 300 268 89.33 625 482 77.12 360 234 65.00 480 245 51.04 
รวมจ านวนนกัศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 

8,640 7,024 81.30 1,500 1,497 99.80 3,080 2,843 92.31 1,710 1,440 84.21 2,350 1,244 52.94 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2563) 

 
จากตาราง 2.14  แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาพรวมพบว่ามีจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาแต่ละปีที่ใกล้เคียงกัน ส่วนจ านวนรับจริงพบว่ามีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเม่ือพิจารณาแผนการรับแยกตามคณะพบว่าคณะที่มีแผนการรับนักศึกษามากท่ีสุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ตามล าดับ และคณะที่มีจ านวนนักศึกษารับจริงมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 99.80 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 92.31 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 84.21 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 52.94 ตามล าดับ 
 

หมายเหตุ   คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรในระยะเวลา 5 ปี  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ตารางท่ี 2.15    ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562                      

ส่วนงาน ปีการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้มีงานท าเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

2560 314 283 90.13 

2561 265 256 96.60 

2562 302 203 67.22 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2560 325 220 67.69 

2561 299 230 76.92 

2562 340 236 69.41 

คณะวิทยาการจัดการ 

2560 254 134 52.76 

2561 99 87 87.88 

2562 329 178 54.10 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2560 257 177 68.87 

2561 152 152 100.00 

2562 202 119 58.91 

รวม 

2560 1,150 814 70.78 

2561 815 725 88.96 

2562 1,173 736 62.75 
ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.15  ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตทีต่อบแบบสอบถาม จากปีการศึกษา 2561 โดยบัณฑิตที่มี

งานท ามากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 87.50 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 83.18 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80.95 ตามล าดับ และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อย
ละ 79.73 โดยเฉลี่ยมีงานท าร้อยละ 82.79 
 
 
หมายเหตุ 1.  ผู้ตอบแบบสอบถำมคือผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำและท ำงำนมำแล้วเป็นระยะเวลำ 1 ปี 

2. ข้อมูลของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 ประกอบด้วยนักศึกษำที่จบตำมรุ่น 
นักศึกษำภำคปกติ และนักศึกษำค้ำงรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.16   ตารางเปรียบเทียบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562                      

รายการ 
  

คณะครุศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

รวม 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 317 290 327 368 354 447 189 121 350 261 176 245 1,135 941 1,369 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 314 265 302 325 299 340 167 99 329 257 152 202 1,063 815 1,173 

3. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 99.05 91.38 92.35 88.32 84.46 76.06 88.36 81.82 94.00 98.47 86.36 82.45 93.66 86.61 85.68 
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 276 248 185 177 203 194 117 61 163 152 125 91 722 637 633 

5. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 8 8 18 43 27 42 17 26 15 36 27 28 104 88 103 

6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา 2 - 68 34 - 30 8 - 112 56 - 54 100 - 264 

7. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - - - - - - - - - - - - - - - 

8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 1 2 7 5 7 3 2 2 2 - 1 12 8 12 

9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - - 2 - 5 - - - - - - 2 - 5 

10. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - 4 - 3 4 2 2 - 1 - - - 5 8 3 

ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 90.40 96.50 87.50 62.40 76.21 79.73 78.57 87.63 83.18 65.33 100.00 80.95 74.89 88.74 82.79 
ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.16 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2563 ในภาพรวมพบว่าในปีการศึกษา 2560 - 2561 จ านวนบัณฑิตมีงานท าลดลง 

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าปีการศึกษา 2562 คณะที่บัณฑิตมีงานท ามากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 87.50 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 83.18  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80.95 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 79.73 ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที่มา 

งานประกันคุณภาพ ขอ้มูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที ่30 กนัยายน 2563) 
 

จากตารางที่ 2.17 ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะครุศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 87.50 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานท ามากที่สุด คือ หลักสูตรพลศึกษา 
ร้อยละ 100 รองลงมา คือ หลักสูตรการประถมศึกษา ร้อยละ 96.97 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 68.42 
 

 

คณะ/หลักสูตร 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ท างานแลว้ ไม่มีงานท า สูตรการค านวณตัวบง่ชี ้สกอ. 

จน
.ผู้

ส า
เร็จ

กา
รศ

ึกษ
า 

จน
.ผู้

ตอ
บ

แบ
บส

อบ
ถา

ม 
ร้อ

ยล
ะก

าร
ตอ

บ
แบ

บส
อบ

ถา
ม 

ก่อนเข้าศึกษา หลังส าเร็จ 

รวม
ท างาน
แล้ว 

ศึกษาต่อ 
เกณฑ์
ทหาร 

อุป 
สมบท 

ยังไม่ได้ 
ท างาน 
และ
มิได้ 

ศึกษา
ต่อ 

รวม
ไม่มี
งาน
ท า 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ร้อยละ 

การมีงาน
ท า 

ค่า
คะแนน 

มี
งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

มี
งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

คณะครุศาสตร ์ 327 302 92.35 68 - 185 18 203 2 - - 29 31 203 232 87.50 4.38 

1. การประถมศึกษา  40 40 100.00 7 - 29 3 32 - - - 1 1 32 33 96.97 4.85 

2. การศึกษาปฐมวัย 40 32 80.00 8 - 22 1 23 - - - 1 1 23 24 95.83 4.79 

3. การสอนภาษาไทย 38 35 92.00 12 - 20 - 20 - - - 3 3 20 23 86.96 4.35 

4. การสอนภาษาอังกฤษ 36 31 86.00 11 - 12 1 13 1 - - 6 7 13 19 68.42 3.42 

5. คณิตศาสตร์ 34 33 97.00 7 - 24 - 24 - - - 2 2 24 26 92.31 4.62 

6. คอมพิวเตอร์ศึกษา 32 31 97.00 1 - 25 1 26 - - - 4 4 26 30 86.67 4.33 

7. พลศึกษา 36 36 100.00 11 - 15 10 25 - - - - - 25 25 100.00 5.00 

8. วิทยาศาสตร์ 32 25 78.00 4 - 16 1 17 - - - 4 4 17 21 80.95 4.05 

9. สังคมศึกษา 39 39 100.00 7 - 22 1 23 1 - - 8 9 23 31 74.19 3.71 

ตารางท่ี 2.17 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางท่ี 2.18  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562  
 

ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.18  ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 79.73 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานท า

มากที่สุดร้อยละ 100.00 จ านวน 5 หลักสูตร คือ หลักสูตรดนตรีศึกษา หลักสูตรดนตรีสากล หลักสูตรประวัติศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรศิลปะการแสดง รองลงมา คือ 
หลักสูตรการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 91.3 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนและสังคม ร้อยละ 40.91  

คณะ/หลักสูตร 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ท างานแล้ว ไม่มีงานท า สูตรการค านวณตัวบ่งช้ี สกอ. 

จน
.ผ

ู้ส า
เร็จ

กา
รศ

ึกษ
า 

จน
.ผ

ู้ตอ
บ

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

ร้อ
ยล

ะก
าร

ตอ
บ

แบ
บส

อบ
ถา

ม ก่อนเข้าศึกษา หลังส าเร็จ 
รวม

ท างาน
แล้ว 

ศึกษาต่อ 
เกณฑ์
ทหาร 

อุป 
สม 
บท 

ยังไม่ได้ 
ท างาน 
และมิได้ 
ศึกษา
ต่อ 

รวม
ไม่มี
งาน
ท า 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ร้อยละ 

การมีงานท า 
ค่าคะแนน 

มี
งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

มี
งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 447 340 76.06 30 - 194 42 236 7 2 5 60 74 236 296 79.73 3.99 
1. ดนตรีศึกษา 9 7 78.00 - - 4 2 6 - - 1 - 1 6 6 100.00 5.00 
2. ดนตรีสากล 12 11 92.00 - - 5 5 10 1 - - - 1 10 10 100.00 5.00 
3. ประวัติศาสตร์ 2 2 100.00 - - 2 - 2 - - - - - 2 2 100.00 5.00 
4. ภาษาจีน 4 4 100.00 - - 2 2 4 - - - - - 4 4 100.00 5.00 
5. ศิลปะการแสดง 3 3 100.00 - - 1 2 3 - - - - - 3 3 100.00 5.00 
6. การปกครองท้องถิ่น 37 28 76.00 4 - 18 3 21 1 - - 2 3 21 23 91.3 4.57 
7. ภาษาไทย 27 20 74.00 - - 17 1 18 - - - 2 2 18 20 90.00 4.50 
8. ประยุกต์ศิลป ์ 11 10 91.00 - - 6 2 8 - - 1 1 2 8 9 88.89 4.44 
9. นิเทศศาสตร์ 24 18 75.00 - - 11 3 14 - - 2 2 4 14 16 87.5 4.38 
10. ภาษาญีปุ่่น 34 32 94.00 - - 22 5 27 - - - 5 5 27 32 84.38 4.22 
11. รัฐประศาสนศาสตร์ 92 66 72.00 4 - 44 3 47 - 1 - 14 15 47 61 77.05 3.85 
12. สหวิทยาการอิสลามเพือ่การพัฒนา 18 13 72.00 - - 7 2 9 - 1 - 3 4 9 12 75.00 3.75 
13. ภาษาอังกฤษ 58 42 72.00 - - 25 5 30 1 - - 11 12 30 41 73.17 3.66 
14. นิติศาสตร์ 61 44 72.00 13 - 15 3 18 4 - 1 8 13 18 26 69.23 3.46 
15. การพัฒนาชุมชนและสังคม 55 40 73.00 9 - 15 4 19 - - - 12 12 19 31 61.29 3.06 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.19  ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562         
 

ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.19  ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 83.18 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานท ามากที่สุด คือ 

หลักสูตรการตลาด ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ หลักสูตรการบัญชี ร้อยละ 97.56 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ร้อยละ 60.00 
 
 
 

คณะ/หลักสูตร 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ท างานแลว้ ไม่มีงานท า สูตรการค านวณตัวบง่ชี ้สกอ. 
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ก่อนเข้าศึกษา หลังส าเร็จ 

รวม
ท างาน
แล้ว 

ศึกษาต่อ 
เกณฑ์
ทหาร 

อุป 
สม 
บท 

ยังไม่ได ้
ท างาน 
และ
มิได ้

ศึกษา
ต่อ 

รวม
ไม่มี
งาน
ท า 

ตัวตั้ง ตัวหาร 
ร้อยละการ
มีงานท า 

ค่าคะแนน มี
งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

มีงาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

คณะวิทยาการจัดการ 350 329 94.00 112 - 163 15 178 2 1 0 36 39 178 214 83.18 4.16 
1. การจัดการ 127 118 93.00 79 - 30 3 33 - - - 6 6 33 39 84.62 4.23 
2. การจัดการโลจิสติกส ์ 71 71 100.00 - - 51 3 54 1 1 - 15 17 54 69 78.26 3.91 
3. การตลาด 6 6 100.00 - - 5 1 6 - - - - - 6 6 100.00 5.00 
4. การท่องเท่ียว 11 8 73.00 - - 4 1 5 - - - 3 3 5 8 62.50 3.13 
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 8 8 100.00 3 - 1 2 3 - - - 2 2 3 5 60.00 3.00 
6. การบัญช ี 51 47 92.00 6 - 39 1 40 - - - 1 1 40 41 97.56 4.88 
7. การเป็นผู้ประกอบการ 6 5 83.00 - - 2 2 4 - - - 1 1 4 5 80.00 4.00 
8. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 52 51 98.00 24 - 21 2 23 - - - 4 4 23 27 85.19 4.26 
9. ธุรกิจระหว่างประเทศ 14 12 86.00 - - 8 - 8 1 - - 3 4 8 11 72.73 3.64 
10. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 3 75.00 - - 2 - 2 - - - 1 1 2 3 66.67 3.33 



 - 38 – 
   

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตารางที่ 2.20 ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2562  

ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.20  ในปีการศึกษา 2562 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 80.95 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานท ามากที่สุด 

ร้อยละ 100.00  จ านวน 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเคมี หลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
และหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช รองลงมา คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 93.75 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 33.33 

คณะ/หลักสูตร 

ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ท างานแล้ว ไม่มีงานท า สูตรการค านวณตัวบ่งช้ี สกอ. 

จน
.ผ

ู้ส า
เร็จ

กา
รศ

ึกษ
า 

จน
.ผ

ู้ตอ
บ

แบ
บส

อบ
ถา

ม 

ร้อ
ยล

ะก
าร

ตอ
บ

แบ
บส

อบ
ถา

ม ก่อนเข้าศึกษา หลังส าเร็จ 
รวม

ท างาน
แล้ว 

ศึกษาต่อ 
เกณฑ์
ทหาร 

อุป 
สม 
บท 

ยังไม่ได้ 
ท างาน 
และมิได้ 
ศึกษาต่อ 

รวม
ไม่มี
งาน
ท า 

ตัวต้ัง ตัวหาร 
ร้อยละการมี

งานท า 
ค่าคะแนน 

มี
งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

มี
งาน
ท า 

ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 245 202 82.00 54 - 91 28 119 1 0 0 28 29 119 147 80.95 4.05 
1. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2 100.00 - - 2 - 2 - - - - - 2 2 100.00 5.00 
2. เกษตรศาสตร์ 20 20 100.00 - - - 20 20 - - - - - 20 20 100.00 5.00 
3. คณิตศาสตร์ 4 4 100.00 - - 2 - 2 - - - 2 2 2 4 50.00 2.50 
4. คหกรรมศาสตร์ 17 14 82.00 - - 3 3 6 - - - 8 8 6 14 42.86 2.14 
5. เคมี 3 3 100.00 - - 3 - 3 - - - - - 3 3 100.00 5.00 
6. จุลชีววิทยา 3 3 100.00 - - 3 - 3 - - - - - 3 3 100.00 5.00 
7. เทคโนโลยสีารสนเทศ 19 15 79.00 - - 13 1 14 - - - 1 1 14 15 93.33 4.67 
8. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 90 65 72.00 54 - 10 - 10 - - - 1 1 10 11 90.91 4.55 
9. วิทยาการคอมพวิเตอร์ 19 16 84.00 - - 13 2 15 - - - 1 1 15 16 93.75 4.69 
10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 3 100.00 - - 2 1 3 - - - - - 3 3 100.00 5.00 
11. วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3 3 100.00 - - 1 - 1 - - - 2 2 1 3 33.33 1.67 
12. วิศวกรรมไฟฟ้า 7 5 71.00 - - 4 - 4 - - - 1 1 4 5 80.00 4.00 
13. สาธารณสุขชุมชน 43 38 88.00 - - 28 1 29 - - - 8 9 29 37 78.38 3.92 
14. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 10 9 90.00 - - 5 - 5 - - - 4 4 5 9 55.56 2.78 
15. เทคโนโลยีการผลิตพืช 2 2 100.00 - - 2 - 2 - - - - - 2 2 100.00 5.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.3 หลักสตูร  

 ในระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการเปิดสอนใน 4 คณะ มีข้อมูลจ านวนหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
รายละเอียดตามตารางที่ 2.21 - 2.22 

 

ตารางท่ี 2.21 ข้อมูลจ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563  

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

ป.ตร ี ป.
บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม ป.ตร ี ป.

บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม ป.ตร ี ป.
บัณฑติ ป.โท ป.เอก รวม 

1. คณะครุศาสตร์ 10 1 2 -  13 10 1 2 -  13 10 1 3 -  14 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 -  -  -  15 15 -  -  -  15 15 -  2 -  17 

3. คณะวิทยาการจัดการ 10  - 1 -  11 12  - 1 -  13 12 -  1  -  13 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - - - 15 15 - - - 15 15 -  -  - 15 

รวม 50 1 3 -  54 52 1 3 -  56 52 1 6 - 59 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 

จากตารางที่ 2.21 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 59 หลักสูตร เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตร 
ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท คือ คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หลักสูตร (สาชาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
สาขาวิชาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.22  เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

ส่วนงาน 
นักศึกษา 

(คน) 
อาจารย์ประจ าคณะ 

(คน) 
สัดส่วน 

อาจารย ์: นักศึกษา 

เปรียบเทียบต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต (บาท) ร้อยละ 

เพิ่ม(+)/ลด(-) 
2561 2562 

1. คณะครุศาสตร์ 1,388 71 1:19.55 38,819.83 46,576.69  +19.98 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,194 101 1:21.72 47,332.28 45,315.47  -4.26 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,229 62 1:19.82 47,660.14 43,513.41  -8.70 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,024 98 1:10.45 94,336.85 66,151.14  -29.88 

รวม 5,835 332 1:17.58 57,037.28 50,389.18 -11.66 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.22 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันในภาพรวมคิดเป็น 1:17.58 ซึ่งคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันมากที่สุด คือ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1:21.72 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1:10.45 ส าหรับคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 66,151.14 บาท และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 43,513.41 บาท 

ทั้งนี้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 11.66 โดยคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คือ คณะครุศาสตร์ 
ร้อยละ 19.98 เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเกี่ยวกับงบบุคลากรและกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในพ้ืนที่สูงกว่าทุกคณะ ส่วนอีก 3 คณะ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้อยละ 29.88 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 8.70 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 4.26 ตามล าดับ 

 
หมายเหตุ  กำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วยใช้หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำงซึ่งเป็นค่ำเฉลี่ยที่เกิดจำกต้นทุนทำงตรงและต้นทุนทำงอ้อมโดยต้องจัดท ำเป็นประจ ำทุกปีงบประมำณและ 

ส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลำงในเดือนกุมภำพันธ์ของปีถัดไป 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 

ตารางที ่2.23 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) ของ  
คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าคณะ 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

คณะครุศาสตร์ 1,388 71 1:19.55 46,576.69 

สังกัดหลักสูตรจ านวน 10 หลักสตูร  54   
1. การประถมศึกษา (ค.บ.) 139 6 1:23.17 44,881.44 

2. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 148 6 1:24.67 51,401.58 
3. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 106 6 1:17.67 49,214.56 
4. การสอนภาษาไทย (ค.บ.) 156 5 1:31.20 40,880.80 

5. การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 144 5 1:28.80 47,635.61 
6. คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 149 5 1:29.80 45,630.89 

7. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 108 6 1:18.00 54,238.48 
8. พลศึกษา (ค.บ.) 145 5 1:29.00 45,823.15 
9. วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 139 5 1:27.80 45,965.78 

10.สังคมศึกษา (ค.บ.) 154 5 1:30.80 42,051.33 

ไม่สังกัดหลักสูตร 
 

17 
  

(เฉลี่ยแฝงลงใน
หลักสตูร) 

ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูลส าหรับกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
 

จากตารางที่ 2.23 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  
ในภาพรวมคิดเป็น 1 : 19.55 ซึ่งหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 1 : 31.20 รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 : 30.80 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 1 : 17.67 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.24  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) ของ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าคณะ 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,194 101 1:21.72 45,315.47 
สังกัดหลักสูตรจ านวน 15 หลักสตูร  93   
1. ดนตรีไทย (ศศ.บ.) 24 6 1:4.00 28,911.22 

2. ดนตรีสากล (ศศ.บ.) 96 5 1:19.20 103,751.91 
3. ประยุกต์ศลิป์ (ศศ.บ.) 30 7 1:4.29 80,177.73 

4. การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 197 5 1:39.40 47,331.37 
5. การพัฒนาชุมชนและสังคม (ศศ.บ.) 166 7 1:23.71 54,226.71 

6. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 102 6 1:17.00 57,951.97 
7. นิติศาสตร์ (น.บ.) 306 7 1:43.71 36,977.21 
8. ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 68 5 1:13.60 28,138.82 

9. ภาษาไทย (ศศ.บ.) 136 8 1:17.00 33,782.85 
10.ภาษาจีน (ศศ.บ.) 85 5 1:17.00 34,851.11 

11.ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 190 7 1:27.14 44,801.01 
12.ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 267 8 1:33.38 41,102.02 
13.รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 355 7 1:50.71 39,062.07 

14.ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.) 128 4 1:32.00 59,029.45 
15.สหวิทยาการอิสลาม (ศศ.บ.) 44 6 1:7.33 38,783.62 

ไม่สังกัดหลักสูตร  8   (เฉลี่ยแฝงลงในหลกัสูตร) 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.24  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ในภาพรวม

คิดเป็น 1 : 21.72 ซึ่งหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 : 50.71 
รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ 1 : 43.71 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย 1 : 4.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.25 ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่ วนอาจารย์ต่ อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ )  
ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าคณะ 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,229 62 1:19.82 43,513.41 
สังกัดหลักสูตรจ านวน 12 หลักสตูร  57   
1. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ศบ.บ.) 37 5 1:7.40  29,623.50 

2. การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.) 55 5 1:11.00  29,548.74 
3. การจัดการ (บธ.บ.) 449 5 1:89.80  37,936.39 

4. การจัดการโลจสิติกส์ (บธ.บ.) 173 5 1:34.60  38,354.67 
5. การจัดการธรุกิจโรงแรม (บธ.บ.) 15 5 1:3.00  375,357.37 

6. การจัดการธรุกิจการคา้สมยัใหม่ (บธ.บ.) 22 3 1:7.33  143,206.61 
7. การตลาด (บธ.บ.) 63 5 1:12.60  66,396.20 
8. การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 56 6 1:9.33  54,322.98 

9. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 87 5 1:17.40  61,205.76 
10. การบัญชี (บช.บ.) 135 5 1:27.00  47,127.26 

11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 105 6 1:17.50  56,149.89 
12. ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 32 2 1:16.00  29,703.59 
ไม่สังกัดหลักสูตร  5   (เฉลี่ยแฝงลงในหลกัสูตร) 

ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.25 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ในภาพรวม

คิดเป็น 1 : 19.82 ซึ่งหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ  1 : 89.80 
รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 : 34.60 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม 1 : 3.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.26  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี  (ภาคปกติ) ของ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าคณะ 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,024 98 1:10.45 66,151.14 
สังกัดหลักสูตรจ านวน 15 หลักสตูร  93   
1. สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 93 8 1:11.63 44,528.75 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (วท.บ.) 137 6 1:22.83 39,673.19 
3. เคมี (วท.บ.) 22 8 1:3.14 164,273.02 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.) 53 7 1:8.83 64,259.62 
5. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ.) 207 5 1:29.57 45,476.28 

6. คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 34 8 1:4.86 159,477.49 
7. คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 112 5 1:22.40 52,111.56 
8.จุลชีววิทยา (วท.บ.) 17 5 1:2.83 208,884.68 

9.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 113 7 1:14.13 66,390.73 
10.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 23 5 1:4.60 29,340.30 

11.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 30 4* 1:7.50 95,931.38 
12.วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 63 7 1:7.88 98,409.19 
13.วิศวกรรมการจดัการ (วศ.บ.) 56 8 1:6.22 90,038.01 

14.เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 38 5 1:6.33 103,275.37 
15.เทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 26 5 1:5.20 28,573.32 

ไม่สังกัดหลักสูตร  5  (เฉลี่ยแฝงลงในหลกัสูตร) 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.26  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  

ในภาพรวมคิดเป็น 1 : 10.45 ซึ่งหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1 : 29.57 รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 : 22.83 และน้อยที่สุด คือ 
หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา 1 : 2.83 

 

หมายเหตุ * อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครบ 5 คน แต่อีก 1คนสังกัดคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.4 งบประมาณ  

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รายละเอียดตามตารางที ่2.27 - 2.33 

 
ตารางท่ี 2.27  เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบร้อยละงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 กับ 2562 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ เพ่ิมขึ้น (+) ลดลง (-) 

1. งบประมาณแผ่นดิน 448,332,700.00 78.45 430,573,400.00 78.67 377,694,300.00 75.92 -12.28 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 123,136,000.00 21.55 116,756,000.00 21.33 119,800,000.00 24.08 +2.61 

รวม 571,468,700.00 100.00 547,329,400.00 100.00 497,494,300.00 100.00 -9.11 
ท่ีมา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันเร่ิมต้นปีงบประมาณ (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563) 

 
จากตารางที่ 2.27 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 497,494,300.00 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 

31,661,100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.98 โดยงบประมาณแผ่นดิน ลดลงร้อยละ 8.42 และเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.61 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 พบว่ามีอัตราส่วนเท่ากับ 78.45 : 21.55 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 มีอัตราส่วน 77.94 : 22.06 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราส่วน 75.92 : 24.08 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ใช้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย  
ในอัตราส่วนที่เพ่ิมข้ึน  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.28 เปรียบเทียบรายการยอดเงินสะสมคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

ปีงบประมาณ  
ยอดยกมา 

(บาท) 

เปรียบเทียบยอดเงินสะสมคงคลังระหว่างปี 
เพิ่มข้ึน (+) ลดลง (-) ของแต่ละปีงบประมาณ 

ยอดเงินสะสมคงคลัง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) 

พ.ศ. 2561 471,249,969.40 -24,690,520.10 -5.24 446,559,449.30 

พ.ศ. 2562 446,559,449.30 14,769,314.05 3.20 461,328,763.35 

พ.ศ.2563 461,328,763.35 2,211,309.36 0.48 463,540,071.71 
ที่มา งานบัญชี กองกลาง ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 

จากตารางที่ 2.28 มหาวิทยาลัยมียอดเงินสะสมคงคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.48  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.29 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ประเภทรายจ่าย/
ปีงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวม (บาท) เปรียบเทียบร้อยละงบประมาณ 
ตามประเภทรายจ่าย  
พ.ศ. 2562 กบั 2563  
เพิ่มขึน้(+)  ลดลง (-) 2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 237,683,000.00 222,379,999.13 241,761,400.00 25,360,980.00 26,630,402.00 25,836,240.00 263,538,443.29 249,010,401.13 267,597,640.00 +7.46 

2. งบด าเนินงาน 56,093,600.00 95,894,610.87 70,299,900.00 82,695,478.54 81,047,982.29 80,605,034.71 138,789,078.54 176,942,593.16 150,904,934.71 -14.72 

3. งบลงทุน 154,556,100.00 112,298,790.00 65,633,000.00 10,501,941.46 7,516,615.71 13,358,725.29 165,058,041.46 119,815,405.71 78,991,725.29 -34.07 

รวม 448,332,700.00 430,573,400.00 377,694,300.00 118,558,400.00 115,195,000.00 119,800,000.00 567,385,563.29 545,768,400.00 497,494,300.00 -8.85 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.29 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมลดลง ซ่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงจากปงีบประมาณ พ.ศ. 

2562 ร้อยละ 8.85 โดยงบบุคลากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.46 ต่อปี งบด าเนินงานลดลงร้อยละ 14.72 และงบลงทุนลดลงร้อยละ 34.07   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 377,694,300.00 บาท ลดลงจากปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 8.85 โดยเฉพาะงบลงทุนลดลง 

ร้อยละ 41.56 ส าหรับเงินนอกงบประมาณ 119,800,000.00 บาท ส่วนใหญ่เป็นงบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 67.28  
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรโดยเฉลี่ยมีจ านวนใกล้เคียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 เมื่อพิจารณาจากงบประมาณท่ีได้รับ

เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลลากรของมหาวิทยาลัยทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 53.79 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 7.35  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.30 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละประเภทงบ/ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 

งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 

จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย จ านวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. คณะครศุาสตร ์ 15,170,455.00 14,641,612.11 96.51 16,876,131.41 14,464,582.55 85.71 32,046,586.41 29,106,194.66 90.82 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5,294,175.00 5,203,094.76 98.28 2,857,127.00 2,146,174.53 75.12 8,151,302.00 7,349,269.29 90.16 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3,616,270.00 3,451,326.64 95.44 2,023,990.00 1,633,506.91 80.71 5,640,260.00 5,084,833.55 90.15 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,217,765.00 11,047,319.91 98.48 2,256,607.00 1,423,372.24 63.08 13,474,372.00 12,470,692.15 92.55 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,440,540.00 3,440,540.00 100.00 2,212,430.00 1,633,617.04 73.84 5,652,970.00 5,074,157.04 89.76 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1,314,962.00 1,313,212.00 99.87 1,170,167.96 823,009.29 70.33 2,485,129.96 2,136,221.29 85.96 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13,226,217.36 13,220,678.84 99.96 4,471,383.00 2,693,127.89 60.23 17,697,600.36 15,913,806.73 89.92 

8. ส านักงานอธิการบด ี 324,413,915.64 278,827,107.10 85.95 82,212,163.63 66,067,480.04 80.36 406,626,079.27 344,894,587.14 84.82 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา - - - 5,720,000.00 3,780,846.55 66.10 5,720,000.00 3,780,846.55 66.10 

รวม 377,694,300.00 331,144,891.36 87.68 119,800,000.00 94,665,717.04 79.02 497,494,300.00 425,810,608.40   
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

  
จากตารางที่ 2.30 ผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 87.68 และเงินนอกงบประมาณ 

ร้อยละ 79.02 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 92.55 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.82 และน้อยที่สุด คือ ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 66.10 ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีไดก้ าหนดค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ (ร้อยละ 100)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.31 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบร้อยละ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 

เพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) ร้อยละ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 31,934,753.00 30,176,424.29 94.49  32,046,586.41 29,106,194.66 90.82 -3.55 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8,987,586.40 8,518,252.42 94.78  8,151,302.00 7,349,269.29 90.16 -4.62 

3. คณะวิทยาการจัดการ 6,576,368.00 6,399,973.20 97.32  5,640,260.00 5,084,833.55 90.15 -7.17 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,805,578.06 14,987,152.54 89.18  13,474,372.00 12,470,692.15 92.55 +3.37 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 10,912,350.00 10,145,387.51 92.97  5,652,970.00 5,074,157.04 89.76 -3.21 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 4,150,908.10 4,102,069.51 98.82  2,485,129.96 2,136,221.29 85.96 -12.86 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17,255,256.00 16,685,436.91 96.70  17,697,600.36 15,913,806.73 89.92 -6.78 

8. ส านักงานอธิการบด ี 445,103,400  346,347,608  77.81  406,626,079.27 344,894,587.14 84.82 +7.01 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 4,042,200.00  2,553,250.48 63.16  5,720,000.00  3,780,846.55 66.10 +2.93 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.31 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากที่สุด คือ ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 7.01 รองลงมา  

คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 3.37 และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 12.86 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.32   ข้อมูลโครงการและงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครศุาสตร ์ 15 15,170,455.00 10 16,876,131.41 25 32,046,586.41 6.44 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8 5,294,175.00 13 2,857,127.00 21 8,151,302.00 1.64 

3. คณะวิทยาการจัดการ 10 3,616,270.00 10 2,023,990.00 20 5,640,260.00 1.13 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29 11,217,765.00 11 2,256,607.00 40 13,474,372.00 2.71 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 3,440,540.00 12 2,212,430.00 19 5,652,970.00 1.14 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 5 1,314,962.00 4 1,170,167.96 9 2,485,129.96 0.50 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 13,226,217.00 14 4,471,383.00 20 17,697,600.00 3.56 

8. ส านักงานอธิการบด ี 15 324,413,916 56 82,212,164.00 71 406,626,079.63 81.73 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา - - 6 5,720,000.00 6 5,720,000.00 1.15 

รวม 95 377,694,300.00 136 119,800,000.00 231 497,494,300.00 100.00 
มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.32 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 231 โครงการ มีหน่วยงานบริหารกลาง คือ ส านักงานอธิการบดี  

ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 81.73 เนื่องจากรวมงบประมาณในหมวดงบรายจ่ายประจ าประเภทเงินเดือนและงบลงทุนของมหาวิทยาลัยไว้ทั้งหมด และหน่วยงานระดับคณะ 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 6.44 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 1.13 และหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 3.56 น้อยที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 1.15 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.33 ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
ด าเนินการ 

ไม่ได้ด าเนินการ/
กันเหลือมป ี

ระดับความส าเร็จของโครงการ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 25 25 - 14 56.00 4 16.00 6 24.00 - - 1 4.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 21 21 - 10 47.62 6 28.57 5 23.81 - - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 20 16 4 6 37.50 4 25.00 5 31.25 1 6.25 - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 38 2 30 78.95 3 7.89 5 13.16 - - - - 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 19 15 4 7 46.67 2 13.33 6 40.00 - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 9 8 1 5 62.50 1 12.50 2 25.00 - - - - 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 19 1 8 42.11 1 5.26 8 42.11 2 10.53 - - 

8. ส านักงานอธิการบด ี 71 29 42 19 65.52 18 62.07 17 58.62 2 6.90 1 3.45 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 6 6 - 1 16.67 1 16.67 2 33.33 1 16.67 - - 

รวม 231 177 54 100 56.50 40 22.60 56 31.64 6 3.39 2 1.13 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.33 ผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 231 โครงการ 

พบว่าโครงการมีผลประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 56.50 ระดับดี ร้อยละ 22.60 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.64 ระดับน้อย ร้อยละ 3.39 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.13 ทั้งนี้หน่วยงานที่มี
ผลประเมินโครงการในระดับดีมาก มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 78.95 รองลงมา คือ ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 65.52 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 37.50 ทั้งนี้หน่วยงานที่มีผลประเมินโครงการในระดับน้อยที่สุด 2 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 4.00 และส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 3.45   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.5  การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไม่ได้รับการประเมินตามวงรอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการติดตามฯ  

จึงได้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2562 มาพิจารณา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ ระดับสถาบัน/ส านัก และระดับหลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 2.34 – 2.40 
 
ตารางท่ี 2.34  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้  

(13 ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมินการด าเนินงาน 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 ระดับด ี
2.51 – 3.50 ระดับพอใช ้
1.51 – 2.50 ระดับต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 
กระบวนการ 

(Process) 
ผลผลิต  
(Output) 

คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 5 3.25 4.25 2.81 3.64 ดี 
2. การวิจัย 3 1.47 5.00 4.96 4.10 ดี 
3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 3 - 4.33 4.08 4.27 ดี 

คะแนนเฉลี่ย  2.66 4.50 4.23 4.13 ดี 
ผลการประเมิน  พอใช้ ดี ดี   

ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2563) 
 
จากตารางที่ 2.34 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.13 โดยองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

คะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนน (ระดับดี) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน (ระดับดี) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน (ระดับด)ี 

ทั้งนี้ ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า คะแนนเฉลี่ย 2.66 คะแนน (ระดับพอใช้) ด้านกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน (ระดับดี) และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 4.23 คะแนน (ระดับดี)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.35 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับผลการประเมิน 
การด าเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.73 ดี 3.89 ดี 3.64 ดี 

2. การวิจัย 4.70 ดีมาก 4.51 ดีมาก 4.10 ดี 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.74 ดีมาก 4.80 ดีมาก 4.27 ดี 

คะแนนเฉลี่ย/ผลการประเมิน 4.38 ด ี 4.41 ดี 4.13 ดี 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.35 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระดับผลประเมินดีมากทั้ง 3 ปี ส่วนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในลดลงในปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.36  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) รวม 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 
1. การผลิตบัณฑิต 2.63 2.97 3.25 5.00 5.00 4.25 3.38 3.52 2.81 3.73 3.89 3.64 

2. การวิจัย 4.44 3.56 1.47 5.00 5.00 5.00 4.67 4.98 4.96 4.70 4.51 4.10 

3. การบริการวิชาการ - - - 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - - - 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ - - - 5.00 5.00 4.33 4.21 4.40 4.08 4.74 4.80 4.27 

คะแนนเฉลี่ย 3.23 3.16 2.66 5.00 5.00 4.50 4.09 4.30 4.23 4.38 4.41 4.13 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.36 ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 3 ปี  

ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีทั้ง 3 ปี โดยในปีการศึกษา 2560 - 2562 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 
คือ ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ และส าหรับองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตมีคะแนน 3.64 อยู่ในระดับดี เนื่องจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนด โดยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.37 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบัณฑิต 3.75 ด ี 3.66 ดี 2.88 พอใช้ 4.18 ดี 

2. การวิจัย 3.95 ด ี 4.03 ดี 4.04 ดี 4.37 ดี 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.33 ด ี 4.33 ดี 4.33 ดี 4.33 ดี 

รวมทุกองค์ประกอบ 4.10 ดี 4.08 ดี 3.73 ดี 4.39 ดี 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.37 มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ 4 คณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก ที่สุด คือ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.39 คะแนน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 4.10 คะแนน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 3.73 คะแนน เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่าส่วนใหญ ่
ทุกคณะมีคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบอยู่ในระดับดีและดีมาก แต่มี 1 องค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ 2.88 คะแนน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.38 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต 3.51 4.23 3.75 3.35 4.00 3.66 3.37 3.23 2.88 4.00 4.29 4.18 

2. การวิจัย 5.00 4.44 3.95 4.78 4.32 4.03 3.90 5.00 4.04 5.00 4.29 4.37 

3. การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 4.33 4.50 5.00 4.33 

รวมทุกองค์ประกอบ 4.16 4.51 4.10 4.19 4.38 4.08 4.03 4.18 3.73 4.46 4.51 4.39 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.38  ในปีการศึกษา 2560 - 2562 ทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีและดีมาก เมื่อพิจารณาคะแนนรวมทุกองค์ประกอบพบว่า  

ทุกคณะมีผลประเมินอยู่ในระดับดี  
ทั้งนี้หากพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบของแต่ละคณะจะพบว่าในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินด้านการผลิตบัณฑิตน้อยที่สุด 2.88 คะแนน 

ระดับพอใช้ (คะแนนประเมินระดับน้อยที่สุดในตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 1.54 คะแนน) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.39  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ   มหาวิทยาลัย   5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.80 ดีมาก 

คะแนนประเมิน/ระดับคุณภาพ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.86 ดีมาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่  2.39 มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงานพบว่า  

ส่วนใหญ่มีผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) ยกเว้นส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.86 คะแนน (ระดับดีมาก) (ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล 4.00 คะแนน) 

 

หมายเหตุ   เนื่องจำกหน่วยงำนทั้ง 3 หน่วยงำน มีองค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน จ ำนวน 2 องค์ประกอบ แต่จ ำนวนตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ปร ะกอบ 
ไม่เท่ำกันตำมพันธกิจที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ สถำบันอยุธยำศึกษำ 2 องค์ประกอบ (2 ตัวบ่งชี้) สถำบันวิจัยและพัฒนำ 2 องค์ประกอบ (3 ตัวบ่งชี้) และส ำนักวิทยบริกำร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2 องค์ประกอบ (6 ตัวบ่งชี้) คะแนนประเมินด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของแต่ละหน่วยงำนคือค่ำเฉลี่ยจำกคะแนนประเมินของทุกตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.40 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 
ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 

รวมทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.86 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.40 ในปีการศึกษา 2560 - 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา มีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีมาก  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.41 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

หน่วยงาน 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน 

(องค์ประกอบท่ี 1) 

คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 2-6) 

ระดับคุณภาพ (จ านวนหลักสูตร)  

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ไม่ผ่านมาตรฐาน 
1. คณะครุศาสตร์ 13 - 13 3.62 - 13 - - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 15 3.62 - 15 - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 13 - 13 3.54 - 12 1 - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 15 3.69 - 15 - - - 

มหาวิทยาลัย (รวม) 56 - 56 3.62 - 55 1 - - 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.41 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 56 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3. 62 คะแนน เมื่อพิจารณา 

รายคณะ พบว่าทุกหลักสูตรของทุกคณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 
3.69 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.62 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.54 

ส าหรับในปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาการมีการเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมและหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
 
  หมายเหตุ    ระดับคณุภำพ คะแนน 0.01 - 2.00 ระดับคุณภำพน้อย  
  คะแนน 2.01 - 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง   
  คะแนน 3.01 - 4.00 ระดับคุณภำพดี   
  คะแนน 4.01 - 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 
 หลักสตูรที่ไม่ได้มำตรฐำน หมำยถงึ หลักสูตรที่ไมผ่่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.42  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์ 13 - 3.38 13 - 3.57 13 - 3.62 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 3.31 15 - 3.50 15 - 3.62 

3. คณะวิทยาการจัดการ 11 - 3.29 11 - 3.41 13 - 3.54 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 3.52 15 - 3.59 15 - 3.69 

มหาวิทยาลัย (รวม) 54 - 3.38 54 - 3.52 56 - 3.62 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.42 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ผ่านทุกหลักสูตร โดยคะแนนเฉลี่ยการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย 3.62 คะแนน โดยคณะทีมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.69 คะแนน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยรวม 3.62 คะแนน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 3.54 คะแนน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 ผลการประ เมินประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรทุกคณะมีแนวโน้มพัฒนาขึ้น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.6  การวิจัยและนวัตกรรม 
 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียด 
ดังตารางที่ 2.43 - 2.45 

ตารางท่ี 2.43 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

แหล่งทุนวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เปรียบเทียบ

งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 กับ พ.ศ. 
2562เพ่ิมขึ้น(+) 
ลดลง(-) (ร้อยละ) 

จ านวน (บาท) จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 7,104,300.00 1,486,000.00 18.07 979,000.00 12.65 -0.34 
2. กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) 685,000.00 701,000.00 8.53 700,000.00 9.04 0.00 
3. ทุนภายนอก 634,000.00 5,831,336.60 70.91 6,061,000.00 78.31 0.04 

 - ทุนวิจัยจำก  สกสว.   0.00          100,000.00 1.29 100.00 
 - ทุนวิจัยจำก  ววน.   0.00   3,361,000.00 43.42 100.00 
- ทุนวิจัยจำก สกอ. และ สกว. 634,000.00 5,831,336.60 70.91 2,500,000.00 32.30 -0.57 
 - ทุนวิจัยจำก มรภ.เลย       100,000.00 1.29 100.00 

4. ทุนวิจัยของคณะ 1,710,000.00 205,000.00 2.49    -1.00 
รวม 10,133,300.00 8,223,336.60 100 7,740,000.00 100.00 -0.06 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จากตารางที่ 2.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากทุกแหล่งทุนเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 12.14  
เมื่อพิจารณาจากแหล่งทุนพบว่างบประมาณแผ่นดิน (วช.) ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.34 ทุนภายนอก (สกอ. สกว. และท้องถิ่น) 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 819.77 และทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรของคณะ ลดลงร้อยละ 88.01  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.44  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปี 

 
จากตารางที่ 2.44 ในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายในให้คณะในภาพรวม จ านวน 1,265,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.79 จัดสรร

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกให้คณะในภาพรวม จ านวน 3,129,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.21 คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์งบประมาณวิจัยโดยเฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน คณะที่มาก
ที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34,129 บาท รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 5,857 บาท และน้อยที่สุด คือ คณะ  ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
    

 หมายเหตุ  1. จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรนับตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ  

ล าดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการด าเนินงาน (ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562) 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี รวมท้ังสิ้น ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 
206,000.00 330,000.00 55,000.00 674,000.00 1,265,000.00 28.79 

2 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 
100,000.00 215,600.00 314,000.00 2,500,000.00 3,129,600.00 71.21 

3 
รวมจ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัย 

(1+2) 
306,000.00 545,600.00 369,000.00 3,174,000.00 4,394,600.00 100.00 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด* 77 98 63 93 331  

งบประมาณเฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน. 3,974 5,567 5,857 34,129  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

      2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดไม่นับรวมผู้ลำศึกษำต่อ  
  3. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนด (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท/คน/ปี และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 

บาท/คน/ปี) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.45  ข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รายการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี รวม 

1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)  77 98 63 93 331 

2. นักวิจัย (คน) 43 48 31 51 173 

ร้อยละของนกัวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ 55.84 48.98 49.21 54.84 52.27 

3. โครงการวิจัย  8 13 5 14 40 

ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  10.39 13.27 7.94 15.05 12.08 

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 64 51 33 67 215 
4.1 ISI - - - - - 
4.2 Scopus - - - 4 4 
4.3 TCI กลุ่ม 1 2 9 7 3 21 
4.4 TCI กลุ่ม 2 15 11 15 14 55 
4.5 ประชุมวิชำกำร  ระดบันำนำชำต ิ 6 4 2 6 18 
4.6 ประชุมวิชำกำร ระดับชำติ 33 13 7 37 90 
4.7 ต ำรำ/หนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 8 4 2 1 15 
4.8 มีกำรยื่นอนุสิทธิบัตร - - - 1 1 
4.9 ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - - - 1 1 
4.10 ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ดีรับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 9 - - 9 
4.11 ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ดีรับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำต ิ - 1 - - 1 

ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ ปีการศกึษา 2562 

 
จากตารางที่ 2.45 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการที่เป็นนักวิจัย ร้อยละ 52.27 โดยคณะที่มีนักวิจัยมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 55.84 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ร้อยละ 54.84 คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 49.21 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 48.58 ตามล าดับ มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยเฉลี่ยร้อยละ 12.08 
โดยคณะที่มีโครงการวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 15.05 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 13.27 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 10.39 
และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 7.94 ตามล าดับ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่โดยการประชุมวิชาการระดับชาติมากที่สุด จ านวน 90 ผลงาน (ร้อยละ 41.86) รองลงมา คือ 
ฐาน TCI กลุ่ม 2 จ านวน 55 ผลงาน (ร้อยละ 25.58) และฐาน TCI กลุ่ม 1 จ านวน 21 ผลงาน (ร้อยละ 9.77) ตามล าดับ 
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2.5.7  การบริการวิชาการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 
11,764,400.00 บาท จ านวน 21 โครงการ 224 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.46 - 2.49 

 

ตารางท่ี 2.46  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 กบั พ.ศ. 2563 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 5 24 730,050.00 5 34 1,250,400.00 7 114 6,515,810.00 +80.81 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 18 361,200.00 1 17 425,000.00 1 18 500,000.00 +15.00 
3. คณะวิทยาการจัดการ 3 13 391,450.00 1 10 222,850.00 1 13 345,300.00 +35.46 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 34 622,500.00 2 26 585,000.00 1 16 480,000.00 -21.88 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 37 1,832,950.00 3 37 4,092,200.00 7 50 3,440,540.00 -18.94 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 4 9 319,250.00 5 11 524,506.10 3 8 393,750.00 -33.21 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 9 394,500.00 3 18 640,740.00 1 5 89,000.00 -619.93 
รวม 29 144 4,651,900.00 20 153 7,740,696.10 21 224  11,764,400.00  +34.20 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.46 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 34.20 โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 80.81 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 35.46 และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงมากที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดลงร้อยละ 619.93     
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ตารางท่ี 2.47  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณที่จัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

โครงการ กิจกรรม จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 7 114 6,515,810.00 55.39 6,463,303.00 99.19 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 18 500,000.00 4.25 499,900.00 99.98 
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 13 345,300.00 2.94 341,139.00 98.79 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 16 480,000.00 4.08 479,999.56 100.00 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 50 3,440,540.00 29.25 3,440,540.00 100.00 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 3 8 393,750.00 3.35 393,750.00 100.00 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 5 89,000.00 0.76 89,000.00 100.00 

รวม 21 224 11,764,400.00 100.00 11,707,631.56 99.52 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.47 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 21 โครงการ 224 กิจกรรม ใช้งบประมาณ 11,764,400.00 บาท  

ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.52 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 0.48 โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ 100.00) จ านวน 4 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีหน่วยงานที่มี
ผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 98.79 
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ตารางท่ี 2.48  ข้อมูลจ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามประเภทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 

ประเภทการให้บริการวิชาการ (จ านวน) 

รวม ด้าน
การศึกษา 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 
ด้านศาสตร์
พระราชา 

ด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

และภูมิปญัญา 

1. คณะครุศาสตร์ 103 3 4 - 2 2 114 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 1 5 1 1 2 18 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2 9 2 - - - 13 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 6 2 2 - - 16 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 39 6 - - - 50 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา - - - - 1 7 8 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - - - - - 5 

รวม 129 58 19 3 4 11 224 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.48 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 224 กิจกรรม ซ่ึงมีการด าเนินงานการบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ ด้าน

การศึกษา 129 กิจกรรม รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ 58 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีกิจกรรมการด าเนินงานด้าน
การบริการวิชาการมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 114 กิจกรรม รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 50 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 กิจกรรม 
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 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 224 กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก 
รายละเอียดตามตารางที่ 2.49 
 
ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน์ รวมเฉลี่ย 

1 มหาวิทยาลัย (กิจกรรมทั้งหมด 224 กิจกรรม)     
1.1 โครงการจติตปญัญากับชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLC     97.64    100.00     93.33      96.99  

1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

   100.00      90.60   100.00      96.87  

1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 

   100.00      90.00   100.00      96.67  

1.4 กิจกรรมทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย     94.28      96.95     95.93      95.72  

1.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดนิตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง    100.00      95.00     90.00      95.00  

1.6 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC): ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการ
สอนของครูและการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

    92.40      97.40     93.20      94.33  

1.7 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อสร้างการเรยีนรู้
ให้กับผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมมืออาชีพ 

    94.20      95.00     93.80      94.33  

1.8 กิจกรรม Soft Skill : ทักษะของครูประถมมืออาชีพ     92.20      95.20     95.40      94.27  

1.9 การพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 

    92.50      90.25   100.00      94.25  

1.10 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา     93.00      93.80     95.40      94.07  

2 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 114 กิจกรรม)     
2.1 โครงการจติตปญัญากับชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLC 97.64 100.00 93.33 96.99 
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการ

แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 100.00 90.60 100.00 96.87 

2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา 100.00 90.00 100.00 96.67 

2.4 กิจกรรมทักษะภาษาและการเรียนรู้หนังสือเด็กปฐมวัย 94.28 96.95 95.93 95.72 
2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เดนิตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง 100.00 95.00 90.00 95.00 
2.6 กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC): ภาคปฏิบัติในการพัฒนาการ

สอนของครูและการคิดวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 92.40 97.40 93.20 94.33 

2.7 การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อสร้างการเรยีนรู้
ให้กับผู้เรยีนในศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูประถมมืออาชีพ 94.20 95.00 93.80 94.33 

2.8 กิจกรรม Soft Skill : ทักษะของครูประถมมืออาชีพ 92.20 95.20 95.40 94.27 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน์ รวมเฉลี่ย 

2.9 การพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะใน
ศตวรรษที ่21 92.50 90.25 100.00 94.25 

2.10 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนกัศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 93.00 93.80 95.40 94.07 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรม)     

3.1 กิจกรรม English Edutainment Day Camp 85.40 86.20 85.40 85.67 
3.2 กิจกรรมการพัฒนาเอกลักษณ์ผลติภัณฑ์จากภมูิปัญญาชุมชนบ้านแพรก 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 87.62 87.50 87.60 87.57 

3.3 กิจกรรมอบรมเชิงฏิบตัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพดนตรไีทยในท้องถิ่น 87.10 87.35 88.00 87.48 
3.4 กิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับคนรุ่นใหม ่ 86.40 88.00 87.20 87.20 
3.5 โครงการบริการวิชาการบรูณาการกับการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 87.00 87.00 86.80 86.93 
3.6 การเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน 86.20 87.80 86.25 86.75 
3.7 กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมใจลดใช้พลาสติก 88.20 85.00 86.25 86.48 
3.8 การอบรมเชิงปฏิบัติการท าแผนท่ีเดินดินเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนใน

การพัฒนาท้องถิ่น 86.15 86.05 86.50 86.23 

3.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน 85.85 86.50 86.25 86.20 
3.10 การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรี และการบรรเลง

รวมวงในแบบดนตรรี่วมสมัย 85.25 86.10 87.00 86.12 

4 คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมทั้งหมด 13 กิจกรรม)     
4.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการจดัการทางการเงินส าหรับ

ผู้ประกอบการแปรรูปอาหารบ้านพยอม 87.40 85.40 85.20 86.00 

4.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยุค 4.0 90.20 90.80 89.60 90.20 
4.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับเยาวชน 90.00 90.00 89.00 89.67 
4.4 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาผลติภณัฑ์จากผักตบชวาและการ

จัดการร้านค้าสมัยใหม ่ 90.40 88.80 89.60 89.60 

4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลติภัณฑ์ชุมชนเพื่อการตลาดออนไลน์ 89.40 88.40 88.40 88.73 
4.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการแบบจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน(Beer 

Game) เพื่อป้ันนักโลจสิติกส ์ 87.00 88.60 88.80 88.13 

4.7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการสร้างจิตสาธารณะด้านการบริการให้กับ
ชุมชนรอซีดี อ าเภอนครหลวง 87.00 87.00 86.00 86.67 

4.8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการค านวณต้นทุนและก าหนดราคาผลติภณัฑ์ 85.60 87.40 86.40 86.47 
4.9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการบริหารยคุใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผู้ประกอบการชุมชนรอซีดี จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 85.60 86.40 86.60 86.20 

4.10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเพิม่ช่องทางหารายได้ 85.60 86.60 85.80 86.00 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม)     

5.1 โครงการ ปุ๋ยอินทรยี์คุณภาพสูง 90.00 91.60 90.50 90.70 
5.2 โครงการ รักเรียน รักวิทย์ สนุกคิดกับการทดลองวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์

อย่างง่าย 89.00 90.60 91.00 90.20 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน์ รวมเฉลี่ย 

5.3 โครงการการน าระบบควบคุมอตัโนมตัิมาใช้ในภาคการเกษตรและชีวิตประจ าวัน 91.00 90.00 88.90 89.97 
5.4 โครงการ จดุประกายความคดินักวิทยาศาสตร์น้อย 87.60 90.20 90.50 89.43 
5.5 โครงการ บอรด์อิเล็กทรอนิกส์เขียนโปรแกรมเพื่อการศึกษา 91.60 88.40 88.00 89.33 
5.6 โครงการ จดัการเรียนรูส้ะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา  90.00 88.25 88.60 88.95 
5.7 โครงการ บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย : 

เทคนิคการทดแทนด้วยแป้งข้าวมสีีในผลติภณัฑ์อาหารสู่กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนในอ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

94.00 85.26 88.70 89.32 

5.8 โครงการ การพัฒนาระบบการสั่งการระบบไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟน                                                   90.50 87.63 87.10 88.41 
5.9 โครงการ การพัฒนาการคิดเชิงค านวณของนักเรียนในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาตามแนวทางฑตูสะเต็ม 90.00 85.00 90.00 88.33 

5.10 โครงการ ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  90.00 85.00 90.00 88.33 
6 สถาบันวิจัยและพัฒนา  (กจิกรรมทั้งหมด 50 กิจกรรม)     

6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา"จิตวิทยา
ครูแนะแนว" 86.70 87.60 87.80 87.36 

6.2 อบรมหลักการผลิตผลติภณัฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ที่ทรงคุณคา่ 85.70 86.60 88.80 87.03 

6.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา"การผลิต
สื่อและนวตักรรมทางการศึกษา" 85.70 86.60 88.80 87.03 

6.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาของชุมชน
ท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมทาง
การศึกษา (จ.พระนครศรีอยุธยา) 

86.40 87.80 86.80 87.00 

6.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา"เทคนคิ
การสอนนักเรียนในยุค 5G" 86.50 85.40 88.60 86.83 

6.6 การควบคุมคณุภาพผลติภณัฑ์เครือ่งจักสารจากวสัดุธรรมชาติ 86.90 86.70 86.50 86.70 
6.7 อบรมเทคนิคการขายและช่องทางการตลาดจิ้งหรดีส าหรับเกษตรกร

ผู้ผลิตรายย่อย 86.30 86.60 87.10 86.66 

6.8 อบรมแนวทางการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนเครื่องจักสานชุมชนช้าง
สานให้ยั่งยืน (ชุมชนช้างสาน) 87.20 86.50 86.10 86.60 

6.9 การพัฒนารูปแบบผลติภณัฑ์เครื่องจักสานหวาย(ตะกร้าหวาย)ให้ตรง
ความต้องการของผู้บรโิภค ชุมชนบางนมโค 87.20 86.50 86.10 86.60 

6.10 อบรมแนวทางการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนเครื่องจักสานชุมชน 
หมู่ 8 ให้ประสบความส าเร็จ  86.40 86.50 86.70 86.53 

7 สถาบันอยุธยาศึกษา(กจิกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม)     
7.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 90.40 90.40 88.80 89.87 
7.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 2 89.40 90.40 88.80 89.53 
7.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น (ข้าวต้มมัดใต้) 89.55 88.60 89.00 89.05 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน์ รวมเฉลี่ย 

7.4 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา     
7.5 กิจกรรม จดัอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ประกอบการ 86.67 88.33 91.11 88.70 
7.6 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภมูิปัญญา

ท้องถิ่น (บายศรี) 88.60 85.00 90.00 87.87 

7.7 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรกัษ์ สืบทอด และเผยแพร่ภมูิปัญญา
ท้องถิ่น (ขนมกง) 89.70 88.00 91.30 89.67 

7.8 โครงการ การอบรมเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์แหล่งสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศลิปกรรม (แผน 3) - - - - 

8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (กจิกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม)     
8.1 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยดีิจิทัล (Digital Literacy) - - - - 
8.2 นิทรรศการหมุนเวียน - - - - 
8.3 กิจกรรม Library and IT Fair - 4.04 - 4.04 
8.4 อบรมฐานข้อมูลออนไลน ์ - 4.15 - 4.15 
8.5 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการใฝ่รู ้ - 4.00 - 4.00 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.49 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน 

ที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน จ านวน 30 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มี
จ านวนกิจกรรมมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 29 กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 กิจกรรม 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.8 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามแผนปฏิบัติราชการ 
จ านวนทั้งสิ้น   2,164,203.00 บาท จ านวน 10 โครงการ 38 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.50 – 2.53  

 

ตารางท่ี 2.50  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2563  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรยีบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 กบั พ.ศ. 2563 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 6 167,500.00 4 4 119,400.00 1 2 35,700.00 -70.10 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 6 277,000.00 1 7 110,300.00 1 8 451,000.00 +308.88 
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 32,500.00 1 3 29,500.00 1 1 30,000.00 +1.69 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 55,060.00 3 7 48,960.00 1 5 51,203.00 +4.58 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - ไม่ไดร้ับจัดสรร - 1 7 930,000.00 - - - - 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 12 26 1,086,180.00 23 37 3,438,006.10 6 22 1,596,300.00 -53.57 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 1 8,000.00 1 1 10,000.00 - - - - 

รวม 22 45 1,626,240.00 34 62 3,906,166.10 10 38 2,164,203.00 -44.60 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 

 จากตารางที่ 2.50 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ร้อยละ 15.27 โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 2,164,203.00 บาท ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ได้รับการจัดสรร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.51  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม จัดสรร (บาท) ร้อยละ เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 1 2 35,700.00 1.65 35,700.00 100.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 8 451,000.00 20.84 184,713.50 40.96 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 30,000.00 1.39 30,000.00 100.00 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5 51,203.00 2.36 49,499.00 96.67 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 6 22 1,596,300.00 73.76 1,120,850.00 70.22 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - 

รวม 10 38 2,164,203.00 100.00 1,420,762.50 65.65 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.51 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยรวมทั้งหมด 10 โครงการ 38 กิจกรรม ใช้งบประมาณจ านวน 

2,164,203.00 บาท โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 1,596,300.00 คิดเป็นร้อยละ 73.76 โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 40.96 
 

ตารางท่ี 2.52 ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน 
กิจกรรม 
(จ านวน) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จ านวนคน) ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกจิกรรม (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับความรู้

ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครุศาสตร์ 2 300 300 90.40 89.60 92.60 90.87 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 500 506 86.96 87.68 87.00 87.21 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 40 139 90.80 89.60 91.00 90.47 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 100 100 88.77 86.72 86.24 87.24 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 22 1,072 1,782 90.00 89.50 89.50 89.67 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - - 

รวม 38 2,012 2,827 89.39 88.62 89.27 89.09 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.52 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 38 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

2,827 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่  จ านวน 815 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.39  
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.62 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 89.27 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.87   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของแต่ละ
หน่วยงาน จ านวน 38 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่
ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก รายละเอียดตามตารางที่ 2.53 
 
ตารางท่ี 2.53  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 มหาวิทยาลัย     
1.1 การแข่งขันด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 91.80 92.60 94.00 92.80 
1.2 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม “ท าบุญตัดบาตรอาหารแห้ง” 90.40 89.60 92.60 90.87 
1.3 กิจกรรมอบรมคณุธรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย “ท าบุญ  90.80 89.60 91.00 90.47 
1.4 กิจกรรม วันลอยกระทง 90.40 91.20 89.80 90.46 
1.5 กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก 93.24 88.03 88.03 89.77 
1.6 โครงการ การบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรร

ท้องถิ่น (แผน 1) 
88.70 89.60 90.55 89.62 

1.7 อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สบืทอดและเผยแพร่ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
“ข้าวต้มมัดใต้” 

88.00 90.80 88.60 89.13 

1.8 กิจกรรม สร้างสรรคศ์ิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5 90.40 91.40 88.00 88.60 
1.9 ไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการจัดการ 90.28 88.00 85.00 87.76 
1.10 โครงการไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
90.28 88.00 85.00 87.76 

2 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม)     

2.1 
อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สบืทอดและเผยแพร่ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
“ข้าวต้มมัดใต้” 

88.00 90.80 88.60 89.13 

2.2 เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม “ท าบุญตัดบาตรอาหารแห้ง” 90.40 89.60 92.60 90.87 
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม)     
3.1 ประเพณีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๓ 87.33 87.87 87.42 87.54 
3.2 ไหว้ครูและครอบครูทางนาฏศิลปไ์ทย ประจ าปี 2563 87.39 88.78 85.12 87.10 
3.3 ไหว้ครูและครอบครูทางดนตรไีทย ประจ าปี 2563 86.15 86.38 88.47 87.00 
3.4 ทูตวัฒนธรรม Sakai Asean Week ประเทศญี่ปุ่น - - - - 

3.5 
มหกรรม  ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ในวาระครบรอบ 44 ปี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

- - - - 

3.6 
อาจารย์และนักศึกษาไทยเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Komazawa 
Women University ประเทศญีปุ่่น 

- - - - 

3.7 
นักศึกษาไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้น ณ Kyoto University of 
Education และ Osaka Kyoiku University ประเทศญี่ปุน่ 

- - - - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.53  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

3.8 
อาจารย์และนักศึกษาญี่ปุ่นจาก  Komazawa Women University 
เดินทางมาแลกเปลีย่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- - - - 

4 คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม)     

4.1 
กิจกรรมอบรมคณุธรม จริยธรรม และปลูกฝังความเป็นไทย “ท าบุญ  
ไห้วพระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย” 

90.80 89.60 91.00 90.47 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม)     
5.1 การแข่งขันด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สบืสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 91.80 92.60 94.00 92.80 
5.2 ไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมการจัดการ 90.28 88.00 85.00 87.76 

5.3 
โครงการไหว้พระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

90.28 88.00 85.00 87.76 

5.4 สักการะวันพระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย 86.50 85.00 85.20 85.57 
5.5 เปิดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใส่ใจวัฒนธรรม 85.00 80.00 82.00 82.33 
6 สถาบันอยุธยาศึกษา (กจิกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม)     

6.1 กิจกรรม ยกระดบัแหล่งเรียนรูภู้มปิัญญาท้องถิ่น ด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

6.2 
กิจกรรม วันอนุรักษ์ มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางการศึกษาฯ 

- - 93.00 93.00 

6.3 กิจกรรม วันลอยกระทง 90.4 91.2 89.80 90.46 
6.4 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม) - - 90.07 90.07 
6.5 กิจกรรม บรรยายการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก 93.24 88.03 88.03 89.77 

6.6 
โครงการการบริหารหน่วยอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรร
ท้องถิ่น (แผน 1) 

88.7 89.6 90.55 89.62 

6.7 กิจกรรม สร้างสรรคศ์ิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5 90.40 91.40 88.00 88.60 
6.8 กิจกรรม เสรมิสร้างคุณธรรม (ตักบาตร) คคศ. - - 87.60 87.60 
6.9 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวยีนเทียนวันมาฆบูชา) - - 86.80 86.80 
6.10 กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียน) - - 86.60 86.60 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.53 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ของแต่ละหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน จ านวน 1 กิจกรรม คือ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.9 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 2,965,658.00 บาท จ านวน 6 โครงการ 24 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.54 – 2.57 

 

ตารางท่ี 2.54 เปรียบเทียบข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 กับ พ.ศ. 2562 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

(บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 4 200,000.00 3 3 316,400.00 1 7  301,900.00  -4.80 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 2 37,600.00 1 1 116,525.00 1 1  102,218.00  -14.00 
3. คณะวิทยาการจัดการ 5 6 201,750.00 - - - 2 14 2,471,540.00  +100 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 10 381,675.00 2 7 55,000.00 1 1  60,000.00  +8.33 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 13 450,000.00 3 3 630,000.00 - - - -100.00 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 2 60,000.00 1 1 32,000.00 1 1  30,000.00  -6.67 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 30,000.00 1 2 8,000.00 - -  -  -100.00 

รวม 15 38 1,361,025.00 11 17 1,157,925.00 6 24 2,965,658.00  +60.96 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

  
จากตารางที่ 2.54  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60.96 โดยคณะวิทยาการจัดการได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 2,471,540.00 บาท ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ได้รับการจัดสรร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.55  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม  บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 1 7  301,900.00  10.18  297,804.00  98.64 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1  102,218.00  3.45  102,218.00  100.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2 14 2,471,540.00  83.34 2,387,788.60  96.61 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1  60,000.00  2.02  59,080.00  98.47 

5. สถาบันวิจยัและพัฒนา - - - - - - 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 1 30,000.00 1.01 30,000.00  100.00 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - 

รวม 6 24  2,965,658.00  100.00  2,876,890.60  97.01 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.55 โครงการ/กิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 6 โครงการ 24กิจกรรม 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,965,658.00 บาท  โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 83.34 ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนาและส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไม่ใช่หน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมตามยุทธศาสตร์และเพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
 ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย ทั้งสิ้น 2,876,890.60 คิดเป็นร้อยละ 97.01
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.56  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน จ านวนกจิกรรม  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จ านวนคน) ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกจิกรรม (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครศุาสตร ์ 7 150 150 87.40 89.20 90.40 89.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 30 35 91.25 89.4 90.55 90.40 

3. คณะวิทยาการจัดการ 14 280 280 วัดผลจากจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้บัการยกระดับ กิจกรรมละ1 ผลิตภัณฑ ์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 15 40 95.00 90.00 90.00 91.67 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 30 30 91.33 88.67 92 90.67 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - - 

รวม 24 245 275 91.25 89.32 90.74 90.44 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

 
จากตารางที่ 2.56 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย จ านวน 24

กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 275 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 30 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.32 
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.74 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 90.44 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 91.67 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระบรมรา
โชบายของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 34 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่
ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก รายละเอียดตามตารางที่ 2.57 
 
ตารางท่ี 2.57  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ

พระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 มหาวิทยาลัย     
1 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนของ

จังหวัดสระแก้วอันเนื่องมาจากพระราชด าริด้านการศึกษา (7กิจกรรมย่อย) 
87.40 89.20 90.40 89.00 

2 โครงการรักษ์น้ า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนในการส่งเสริมวัชพืช
ผักตบชวาสูผ่ลติภณัฑ์ชุมชน 

91.25 89.4 90.55 90.40 

3 การอบรมการปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสานในรูปแบบการเกษตรยั่งยนื 95.00 90.00 90.00 91.67 
4 อบรมเชิงปฏิบัตกิารตามรอยศาสตรพ์ระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยัง่ยืน 91.33 88.67 92 90.67 
2 คณะครุศาสตร์ (จ านวน 7 กิจกรรม)     

2.1 อบรมโครงการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนใน
สถานศึกษา ส าหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลีย้งและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว  

87.40 89.20 90.40 89.00 

2.2 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการจัดการเรยีนรูส้ าหรับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จงัหวัด
สระแก้ว”  

91.60 94.20 93.20 93.00 

2.3 การพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณส์อนในสถานศึกษา
ส าหรับนกัศึกษาครูและครูพี่เลี้ยงของโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จ.สระแก้ว 

    

2.4 กิจกรรมคา่ยวิชาการแบบบบรูณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว”  

95.00 91.80 91.80 92.87 

2.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ส าหรับใช้ใน
ห้องสมุดส าหรับโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว” ครั้งที่ 2  

    

2.6 กิจกรรมคา่ยวิชาการแบบบบรูณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว   

96.80 93.80 95.20 95.27 

2.7 การติดตามโครงการตามพระราชด ารีด้านส่งเสริมคณุภาพการศึกษา ณ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพรีะยานุเคราะห์ 

- - - - 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน 1 กิจกรรม)     
3.1 กิจกรรมรักษ์น้ า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนในการส่งเสริมวัชพืช

ผักตบชวาสูผ่ลติภณัฑ์ชุมชน 
91.25 89.4 90.55 90.40 

4 คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 14 กิจกรรม)     
4.1 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านอบทม ต.

ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

วัดผลจากจ านวนผลิตภัณฑ ์
ที่ได้รับการยกระดับ กิจกรรมละ 1 ผลิตภณัฑ ์

http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217010242
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217010242
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217010242
http://3dgf.aru.ac.th/bgreport1/BG2563/ShowActivity1.php?BudgetYear=2563&act_id=103217010242
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.57  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
พระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

4.2 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพยอม ต.
พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา 

วัดผลจากจ านวนผลิตภัณฑ ์
ที่ได้รับการยกระดับ กิจกรรมละ 1 ผลิตภณัฑ ์

4.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลติภัณฑ์ชุมชนบ้านลาว ต.เทวราช อ.ไชโย 
จ.อ่างทอง 

4.4 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

4.5 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  รอซีด ีต.
คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

4.6 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนัสังค์  
4.7 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4.8 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตลาดใหม่ 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

4.9 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนัสังข์ 
ต.หันสังข์ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

4.10 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโผงเผง  
ต.โผงเผง อ.โมก จ.อ่างทอง 

5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(จ านวน 1 กิจกรรม)  
5.1 การอบรมการปลูกพืชไม้ผลแบบผสมผสานในรูปแบบการเกษตรยั่งยนื 95.00 90.00 90.00 91.67 
6 สถาบันอยุธยาศึกษา (จ านวน 1 กิจกรรม)     

6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 

91.33 88.67 92.00 90.67 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 
 

จากตารางที่ 2.57 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระ
บรมราโชบาย ของแต่ละหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน จ านวน 4 
กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีการด าเนินงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5.10 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7 หน่วยงาน มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 2.58 – 2.60 
 
ตารางท่ี 2.58  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน 
จ านวนข้อตกลง 

ความร่วมมือทั้งหมด 
(ฉบบั) 

จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการ 
ท าข้อตกลงความร่วมมือ 

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ 

ภายในประเทศ ต่างประเทศ Active MOU Active MOA Non-Active MOU  

1. มหาวิทยาลัย 5  - 5 1  - 4 
2. คณะครุศาสตร์ 4 3 1 4  -  - 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 7 5 2  - 5 2 
4. คณะวิทยาการจัดการ 7 7  -  - 7  - 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7  -  - 6 1 
6. สถาบันวิจัยและพฒันา 11 11  - 5 6  - 
7. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 1  - 1  -  - 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5  -  - 5  - 

รวม 47 39 8 11 29 7 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

  
จากตารางที่ 2.58 การด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งสิ้น 47 ฉบับ ซึ่งหน่วยงาน

ที่มีความร่วมมือภายในประเทศมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ฉบับ และหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศมากที่สุด คือ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 5 ฉบับ (Active 
MOU 1 ฉบับ Non-Active MOU 4 ฉบับ) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. ส่งเสรมิบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ส่งเสรมิและพัฒนาฐานข้อมูลทอ้งถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
องค์ความรู้ท้องท้องถิ่น 
3. ส่งเสรมิความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในข่ายงานร่วมกันให้มี
ความรู้คู่คณุธรรม 
4. ส่งเสรมิพัฒนาความร่วมมือในการเผยแพร่วิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ส านักวิทยบริการฯ กับห้องสมุดอื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 
6. ส่งเสรมิความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา 

  

สวท 

2 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ ช่ือฐานข้อมูลฯ 
“Gale Virtual Reference Library”(Online Database)  
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 

1. เพื่อจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แก่อาจารย์ 
นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรในการศึกษา ค้นคว้าและท างานวิจัย 
2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มี ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย และการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยได้ 
3. เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย 
4. เพื่อการการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมากในการบอกรับแต่ละครั้ง 

  

สวท 

3 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์  ( Online 
Databases)  ช่ื อ ฐ า น ข้ อ มู ล  EBSCO eBooks Collection ก ลุ่ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET) และมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต (จ านวน 28 สถาบัน)  

1.เพื่อจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภท
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรใน
การศึกษา ค้นคว้า และท างานวิจัย 
2. เพื่อให้ทรัพยากรที่ซื้อมาแล้วนัน้ เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าและมปีระสิทธิภาพ
สูงสุด และลดการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมากในการบอกรับ 
3. ความร่วมมือภายในเครือข่ายกลุ่มส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดสุิต มีการพฒันา 

  

สวท 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ต่อ) 

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

4 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ        
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Human Library Networks) ครั้งที่ 7 ในวันที่ 4 เมษายน 
พ.ศ.2560ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านบริหารจัดการห้องสมุด 

1. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์และสังคมในระดับท้องถิ่น 
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในเครือข่าย 
ห้องสมุดมนุษย ์
4. พัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา 
5. เผยแพร่และยกระดับความรู้สู่สังคมอุดมปัญญา 
 

  สวท 

5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

1. การพัฒนาและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการ  ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
3. การด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  สวท 

6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดา้นการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการบูรณาการ
ด้านการเรียนการสอน 
สถาบันพัฒนาฝมีือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา และบริษัท คอรป์อเรช่ัน 
เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อบูรณา
การด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาฝีมือ
แรงงวานสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการรับ
นักศึกษา เข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และให้
ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือ
แรงงานท่ีมีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มีงานท า
ในระดับที่สูงขึ้น 

  

ควท 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

7 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา
เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/ บริษัท มิตซูบิชิ 
อิเล็คทริก แฟคทอรี่ ออโตเมช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด / บริษัท ออโตได
แด็กติก จ ากัด / บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากัด /บริษัท ไทย
แอดวานซ์เซ็นเตอร์ จ ากัด และบริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

1. โครงการอบรมหลักสูตร Automation System Integration & Commissioning 
2. โครงการอบรมหลักสูตร Robotic peripheral System & Commissioning 

✓  

ควท 

8 โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สมรรถนะ PISA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 38 แห่ง กับ สสวท. งบประมาณจาก สสวท. จ านวน 1,500,000 
บาท 
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
 
 

- ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ด าเนินการ 3 หลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2/2563 โดยมีล าดับ รหัสหลักสูตร ช่ือหลักสูตร  คือ 1. ล าดับที่ 57 
รหัสหลักสูตร 63036 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของ
ครูยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 2. ล าดับที่ 58 รหัสหลักสูตร 63037 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนว
สมรรถนะของ PISA รายวิชาคณิตศาสตร์ 3. ล าดับที่ 59 รหัสหลักสูตร 63038 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับการ
เรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชาวิทยาการค านวณ 

✓  

ควท 

9 ความรว่มมือในการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

- ความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรวิทยา / พัฒนาจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้
นักศึกษาและบุคลากรภายนอก / พัฒนางานวิจัย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน / 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม  

✓  
ควท 

10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภมูิภาคอาเซียน AUCC (ASEAN 
Undergraduate Conference in Computing) 

- ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน 
- ส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนองานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

✓  
ควท 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

11 เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม / มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบรุี / 
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม / มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา/ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร / มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ / มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถมัภ์ / มหาวิทยาลัยสวนดุสติ) 

- ร่วมมือในการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ 
- ร่วมมือในการมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา 
- ร่วมมือในการน าเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
- ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการออกค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
- ร่วมมือในการจัดกิจกรรมกีฬาสานสมัพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เครือข่ายเห็นควรร่วมกัน 

✓  

ควท 

12 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) 

โดย สส. ร่วมด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
- สนันสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
- วางแผนและสนับสนุนการท างานของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดกากรขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ 
- สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับกากรท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมด าเนินการดังนี้ 
- สนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย 
(Green Youth) 
- ผลักดันกิจกรรมด้านสิง่แวดลอ้มเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว (Green University) 
- เผยแพร่ช่อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
- สนับสนุนในการเข้าร่วมเป็นเครื่อข่ายความร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและยกระดับการท างาน 
 

✓  

ควท 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย  
มหาวิทยาลัย 12 แห่ง (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร/มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม/มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณ/ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ต/มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ) 

- ประชุมวิชาการนานาชาติ 
- เผยแพร่บทความวิจัยจ านวน 3 เรื่อง 
- น าเสนอนิทรรศการเรื่อง “มหาวิทยาลัยในเมืองมรดกโลก กับการจัดการความรู้
แหล่งมรดกโลกภายในมหาวิทยาลัย” ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
-ร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชุดเภรี-กัมปนาท  ในงาน “ชากังราว นครแห่ง
ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

✓  

สอศ 

14 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา 
บริหารหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่
นักศึกษาด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่ได้รับการออกแบบไว้ใน
หลักสูตร อย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

✓ 

 

ควจ 

15 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา 
บริหารหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่
นักศึกษาด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่ได้รับการออกแบบไว้ใน
หลักสูตร อย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

✓ 

 

ควจ 

16 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
บริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา 
บริหารหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

✓ 
 

ควจ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

  สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่
นักศึกษาด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่ได้รับการออกแบบไว้ใน
หลักสูตร อย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

 

 

 

17 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
บริษัทอินไซท์ ฮอลิเดย์ คลับ จ ากัด 

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา 
บริหารหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่
นักศึกษาด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียน ที่ได้รับการออกแบบไว้ใน
หลักสูตร อย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

✓ 

 

ควจ 

18 การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การค้าสมัยใหม่ร่วมกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) 

1. บริษัท บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของมหาวิทยาลัย จ านวน  100 ทุน 
ต่อปีการศึกษา 
2. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ ในช่วงที่นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทจัดหา 
3. บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการท างานจริง โดยตกลงรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึก    สหกิจศึกษาในภานประกอบการของบริษัท 
4. บริษัท และมหาวิทยาลัย ร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
สื่อการเรียรการสอนในสาขาที่ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
5. บริษัทและมหาวิทยาลัย ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ตามที่ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
6. บริษัท และมหาวิทยาลัยร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินโครงการตามที่
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

✓  

ควจ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

19 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับธุรกิจการค้าปลีกร่วมกัน 
บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

1.โครงการ “ธุรกิจค้าปลีกจ าลอง “มินิบิ๊กซี พี่สอนน้อง” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก ใน
ร้านค้าบิ๊กซีรูปแบบ Mini Big C 2. โครงการ “การร่วมมือด้านการวิจัยตลาด” ในการหา
พื้นที่ที่มีศักยภาพการเปิดร้านมินิบิ๊กซี เพื่อรองรับการขยายร้านสาขาในอนาคต ตลอดจน
สนับสนุนการท าโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 3.โครงการ “รับนักศึกษาฝึกงาน” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมใน
ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ช้ันปีที่ 3 และ 4 ที่
สนใจสู่อาชีพอุตสาหกรรมค้าปลีกเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติงานจริงในบริษัทฯ 4. โครงการ “วิทยากรพิเศษให้ความรู้ค้าปลีก” ทางบริษัทฯ ส่ง
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานนด้านค้าปลีกเพื่อร่วมสร้างหลักสูตรและเป็น
วิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมฝึกงานกับ     สถานประกอบการ 
5. โครงการ “รับนักศึกษาเข้าท างาน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เมื่อส าเร็จการศึกษาโดยทางบริษัทฯ จะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจ าของบริษัท
เป็นกรณีพเิศษ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อัตราว่าง และปัจจัยอื่นๆ ที่บริษัทจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม 6.โครงการ “ช าระธรรมเนียมการศึกษา” เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับนักศึกษาผ่านช่องทางสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา 7. โครงการ
วิชาการอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้นักศกึษาเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นและเหน็มมุมองนอกเหนือจาก
การเรียนในช้ันเรยีน เพิม่ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณจ์ริงจากบริษัทฯ 8. การด าเนินการ
ตามกรอบและแนวทางการร่วมมือตามบันทุกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่าย
ตกลงรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายอันเกิดจากการด าเนินการของฝ่ายตนเองทัง้สิ้น 

✓  

ควจ 

20 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างานร่วมกัน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด  

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิง บูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา 
บริหารหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และพัฒนา
คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
(Learning Outcome) และเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและประชาชนท่ัวไป  

✓  

ควจ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

21 โครงการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์
 

- แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
และอาจารย์ในวารสารของหน่วยงานท้ังสองสถาบัน 
- จัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

✓ 
 

คมส 

22 แลกเปลีย่นความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

- แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแกป่ระชาชน 
- ให้การสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรทางด้านกฎหมาย 
- ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายและกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกเยาวชนนักพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

✓ 

 

คมส 

23 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลบัราชภัฏแห่งประเทศ
ไทย 

ขอบเขตความร่วมมือคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏ
แห่งประเทศไทย ไดต้กลงความร่วมมือด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
ขอบเขตความร่วมมือ ดังนี ้
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองคก์รเพื่อน าไปสูเ่ครือข่ายระดับชาติและ
นานาชาติ เกิดการเรียนรู้แนวทางเทคนิค กลวิธีการพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น 
2) สนับสนุน ส่งเสริม ดา้นการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมด้านต่างๆ และ
การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรร่วมกัน
เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) การ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับต่างๆ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ 
การศึกษา และการศึกษาดูงานระดับชาติและระดับนานาชาตริ่วมกนัท้องถิ่น
ระดับชาติและระดบันานาชาติ โดยจัดกิจกรรมเสรมิสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
ให้มีความหลากหลาย 
4) สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาวิชาการ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม การ
ประชุมวิชาการ ในระดับกับนโยบายภาครัฐและนโยบายมหาวิทยาลยัราชภัฏร่วมกัน 
5) สนับสนุน ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการพัฒนาท้องถิ่น การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนางานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นร่วมกัน 

✓ 

 

คมส 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

  6)สนับสนุน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนกาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดย
แลกเปลีย่นบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุนและนกัศึกษา และจัดให้
มีวิทยากร การประชุม อบรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
7) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาวารสารวิชาการ จุลสาร การเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ 
และแลกเปลีย่นข่าวสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันอันน าไปสู่
มาตรฐานสากล 

✓ 

 

คมส 

24 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกดิ 

การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกดิ 
และผูบ้ริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกดิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ประชาชนท่ัวไป มี
ความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกดิและ
ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกดิ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกดิก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุชน ประชาชนท่ัวไปปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง พ.ร.บ. และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

✓ 

 

คมส 

25 การพัฒนาการจัดการศึกษา การท านุบ ารุงและการบริการทางวิชาการ
ด้านศิลปวัฒธรรม (นาฏศิลป์ – ดนตรี) 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์

1. ร่วมมือในการสเสริมสนับสนุนทางด้นการศึกษาและด้านศลิปวัฒนธรรม 
2. ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล 
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานท่ี ตลอดจนปจัจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวจิัยและพัฒนา 
เพื่อให้การด าเนินงานของทั้งสองฝา้ยบรรลุตามเป้าหมาย 
3. ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการอื่น ๆ ที่ท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร 

✓ 

 

คมส 

26 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
มหาวิทยาลยัพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิน่ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั (จ านวน 40 โรงเรยีน) 

1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทาง
การศึกษา  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ 
3. การศึกษายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้น 

 
 

คคศ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

27 - เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 21 แห่ง /  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 14 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 4 
แห่ง / โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จ านวน 12 แห่ง / โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จ านวน 4 แห่ง / โรงเรยีนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
7 แห่ง / โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง / โรงเรยีนใน
เขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรอียุธยา จ านวน 6 แห่ง / กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 โรงเรียน / โรงเรียนสาธติปฐมวัย โรงเรยีน
ประถมสาธิต และโรงเรียนสาธติมัธยม มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 
 

- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมท้ังลงพื้นที่นิเทศติดตาม 
หมายเหตุ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ านวน 21 แห่ง (โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค โรงเรียนวัดอิน
กัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกราน
สามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีย
พันธ์บ ารุง) โรงเรียนวัดพระงาม โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) 
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัด
คานหาม โรงเรียนวัดจ าปา โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชา สงเคราะห์) และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ านวน 14 แห่ง (โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประสรรค์) โรงเรียนวัด
พระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 
โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดบ้านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียน
วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี และ
โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 4 แห่ง 
(โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนวัดน้ าพุ และโรงเรียน
ชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสวรรค์) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 12 แห่ง 
(โรงเรียนท่าเรือง “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบางปะหัน โรงเรียนบาง
ปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 
โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และโรงเรียนอุทัย) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง (โรงเรียน
สตรีอ่างทอง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดา
มณ”ี)   

✓ 

 

คคศ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

  - โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 แห่ง (โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย โรงเรียนเทศบาล
วัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม และโรงเรียนวัดเขียน)  
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นร
สีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส)  
- โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง (โรงเรียนเทศบาล
ท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก โรงเรียนเทศบาลวัด
บางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ 
(ไวทย์วรวิทย์))  
- กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพี
ระยานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง 1)  

✓ 

 

คคศ 

28 - เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่าง
เรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 34 แห่ง /  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 20 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 5 
แห่ง / โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จ านวน 17 แห่ง / โรงเรยีนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 5 จ านวน 3 แห่ง / โรงเรยีนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 
8 แห่ง / โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมอืงอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง / โรงเรยีนใน
เขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง /วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา / โรงเรยีนสาธติปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธติ และโรงเรียน
สาธติมธัยม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมท้ังลงพื้นที่นิเทศติดตาม 
หมายเหตุ 
- โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 26 แห่ง 
ได้แก ่โรงเรียนนครหลวง (พิบลูประเสริฐวทิย์) โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค โรงเรียนวดัอินกัลยา โรงเรียน
ประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ ์โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) โรงเรียน
วัดกลางคลองสระบวั โรงเรียนวัดตูม (สิริปณุยาประขาสรรค์) โรงเรียนวดัประดู่ทรงธรรม (จยีพันธ์บ ารุง) 
โรงเรียนวัดพระงาม โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) โรงเรียนวัด
พุทไธศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยธุยา โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดคานหาม 
โรงเรียนชุมชนวัดสเด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดบา้นดาบ  โรงเรียนวัดชา้ง โรงเรียนสวา่งอารมณ์ 
โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นกุูล) โรงเรียนวัดใหญ่ชยัมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์
พิทยา โรงเรียนวดัจ าปา โรงเรียนเชาวน์วัศ โรงเรียนบ้านขอ่ยโทน โรงเรียนบ้านคู้คต โรงเรียนวัดทางกลาง
(ประชาสามัคคีอปุถัมภ)์ โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนปูถัมภ์) โรงเรียนวัดมาบ
พระจันทร์(รัฐบ ารุงประชาวิทยา) และโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภธูรอุปถมัภ ์
 

✓ 

 

คคศ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

  - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 20 แห่ง 
ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประสรรค์) โรงเรียนวัดพระขาว (ประชา
นุเคราะห์) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ ารุง) โรงเรียน
วัดบ้านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอี
สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” โรงเรียนวัดทาง
หลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) โรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนวัดธรรมนาวา 
โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดสามตุ่ม 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) โรงเรียนอนุบาลแสวงหา โรงเรียนชุมชนวัดศีล
ขันธาราม (วิทยาคม) และโรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 17 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าเรือ 
“นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบางปะหัน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ
เคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โรงเรียนอุทัย โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์
วิทย” โรงเรียนบางไทรวิทยา โรงเรียนบางบาล โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” และโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์
อุปถัมภ์ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตรี
อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
- โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียน
เทศบาลสรรพสามิตบ ารุง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 
โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนวัดตองปุโบราณคณิสสร และโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์
วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส และโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 
- โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือ
ประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก โรงเรียนเทศบาลวัดบางนม
โค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์ว
รวิทย์) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

29 - ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค 
(Regional Research Ethics Committee: RREC) 
มหาวิทยาลยันเรศวร ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบนั
เครือข่าย 17 แห่ง  
 

- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรภายใน เพื่อพิจารณา
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย และให้การพิจารรารวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร 
หมายเหตุ 
สถาบันเครือข่าย 17 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบสูงคราม มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพชรบูรณ ์มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาต ิส านกังานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ส านกังานสาธารณสุขจังหวดัตาก ส านักงานสาธารณสขุ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสขุภาพที ่2 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชนิราช วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 

✓ 

 

สวพ 

30 -สนับสนุนทรัพยากรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการให้บริการ
วิชาการ เพื่อขับเคลื่อนชุมชนจักรยานต าบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะและ
การท่องเที่ยว กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการองค์
ความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนคู่ชุมชนตลอดไป 
ชมรมจักรยานต าบลคลองจากเพื่อสุขภาวะ นิคมอุตสาหกรรมบางปะ
อิน  โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล
คลองจิก บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน) สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา 
มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย และเทศบาลต าบลคลองจิก 

- ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ณ ต าบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ✓ 

 

สวพ 

31 -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลล าไทร อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา-เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบลล า
ไทร อ.วังน้อย.องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 

-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกบั 
อบต.ล าไทร 

✓ 
 

สวพ 

32 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยีล่้น 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
-เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบลยีล่้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

✓  
สวพ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

  ผลการด าเนินงาน 
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกจิกรรมโครงการกบั 
อบต. ยี่ล้น 

✓ 
 

สวพ 

33 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางนมโค 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลบางนมโค อ.เสนา จ.
พระนครศรีอยุธยา -เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบลบางนมโค อ.
เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกบั 
อบต.บางนมโค 

✓ 

 

สวพ 

34 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลหันสัง อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา -เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบลหันสัง อ.บางปะ
หัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกจิกรรมโครงการกบั 
อบต.หันสัง 

✓ 

 

สวพ 

35 ความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี -ความร่วมมือทางวิชาการ เช่น จดังานประชุมวิชาการระดบัชาติ/นานาชาติ  ศึกษาดู
งานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ฯ 
- เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดบัชาติ 
-แลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัย 

✓ 
 

สวพ 

36 ความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวทิยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา - จัดประชุมวิชาการระดับชาติ -/ใช้ทรัพยากรร่วมร่วมเพื่อการวจิัยและบริการวิชาการ 
- จัดประชุมวิชาการร่วมกัน / แลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัย 
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันความร่วมมือ 

✓ 
 

สวพ 

37 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและบริการวิชาการกับชุมชน 

โรงเรียนวดัโพธิวงษ์ 
-พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต าบลคลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 
-ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแกชุ่มชน ต าบลคลองวัว อ.เมือง จ. อ่างทอง 
-  จัดสถานท่ีในการจัดอบรมให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลคลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 
ได้แก่ ประชาชนท่ัวไปและนักเรียน 

✓ 
 

สวพ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตารางท่ี 2.59 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  กิจกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน หน่วยงาน 
มี ไม่ม ี

38 เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอดุมศึกษาไทย 

 

 

-เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ บริการงานวิจัยฯ 
- ร่วมมือด้านบรหิารจดัการองค์กรการประกันคณุภาพการศึกษาฯ 
-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือตลอดจนบคุลากรที่เป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่นฯ 
-แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือตลอดจนบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นฯ ผ่านการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เดือน
ธันวาคม 2563  ณ จังหวัดขอนแก่น 

✓ 

 

สวพ 

39 การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจัยร่วมกัน 

ที่ประชุมอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) 
- พัฒนาระบบบริหารวิจัย 
-สร้างนักวิจัย 
-สร้างความเชี่ยวชาญของอาจารยใ์นระดับหลังปริญญาเอก 
-สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมฯ 
-สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่นเชิงประเด็น อาทิ ปฏิรูปการศึกษา ฯ 
-ขับเคลื่อนงานวิจัยของเครือข่ายนกัวิจัย 
-ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยความร่วมมือเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา ใน
พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

✓ 

 

สวพ 

 
จากตารางที่ 2.59 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วย งานภาครัฐและเอกชน

ภายในประเทศ จ านวน 39 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 11 ฉบับ รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวน 7 ฉบับ และน้อยที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
* หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการความร่วมมือทั้งที่เป็น MOU และเป็นเอกสาร หรือบันทึกทั้งหมด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
ตารางท่ี 2.60 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  ข้อตกลงความร่วมมือ/กจิกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 

มี ไม่ม ี
1 Gongqing College of Nanchang 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา / 
คณะวิทยาการจัดการ  
(13 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2566) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ อาจารย์ นักศึกษา ผู้แทน และวัฒนธรรม / พัฒนาและด าเนินการร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
หลักสูตร และท างานวิจัยร่วมกัน /  
 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ซึ่งขณะนี้ก าลังศึกษาอยูส่าขาเศรษฐศาสตร์การเงินและธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 9 คน 

 - 

2 Victoria University เครือจักรภพออสเตรเลีย 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
(15 พฤศจิกายน 2559  ถึง 15 พฤศจิกายน 2564) 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- สนับสนุนความร่วมมือและอ านวยความสะดวก / อบรมให้กับนักศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเดินทางไป
ศึ ก ษ า ต่ อ  ณ  ป ร ะ เ ทศ ออส เ ต ร เ ลี ย  /  ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ นทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ  ณ  ป ร ะ เ ทศ ออส เ ต ร เ ลี ย 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

-  

3 Shih Chien University, Taiwan, R.O.C  
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 พฤศจิกายน 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ การบริหาร และนักศึกษา / การขยายโอกาสการเรียนรู้แก่นักศึกษา / ความร่วมมือ
ในการท าวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

-  

4 University of Management and Economics, 
Cambodia ราชอาณาจักรกัมพชูา 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(3 ธันวาคม 2558 ถึง 3 ธันวาคม 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนการวิจยั/อาจารย์/ นักเรยีน การบรหิาร/พนักงานอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ทางวิชาการ 
- การพัฒนาและการท างานของโปรแกรมวิชาการ/โครงการวิจัยในองค์กร/หลักสูตร/ การท างานร่วมกันทางวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

-  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  ข้อตกลงความร่วมมือ/กจิกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 

มี ไม่ม ี
5 Tianjin Bohai Vocational Technical 

College สาธารณรัฐประชาชนจนี 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- พัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบัน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารยแ์ละนักศึกษา / 
แลกเปลีย่นผลงานความเป็นเลศิระหว่างสองสถาบัน แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา / ศึกษาวัฒนธรรมระหว่างสอง
สถาบัน 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

-  

6 Kyoto Junior High School attached to 
Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุน่ 
โดย  โรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร ์
(24 ธันวาคม – ต่อเนื่องทุกป)ี 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
-นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 20 คน ครู จ านวน 5 คน เดินทางไปแลกเปลี่ยน ในเดือนตุลาคม 2562 
-นักเรียนโรงเรียน Kyoto Junior จ านวน 20 ครู จ านวน 5  คน เดินทางไปมาเยือน เดือนธันวาคม 2562 

 - 

7 Anqing Normal University of the People's 
Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(2 พฤษภาคม 2560 ถึง 2 พฤษภาคม 2565) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลีย่นอาจารย์ นักศึกษา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมลูวิทยาศาสตร์ วิชาการ วัฒนธรรม และผูบ้รหิาร / ท าหลกัสตูรร่วมกัน 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

-  

8 Komazawa Women’s College ประเทศญี่ปุน่ 
โดย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(9 กรกฎาคม 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2564) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา / จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

-  
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จากตารางที่ 2.60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ต่างประเทศ จ านวน 8 ฉบับ ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ฉบับ และไม่มีการด าเนินการ 6 ฉบับ 


