
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สารสนเทศ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 บทที่ 2 
สารสนเทศและผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 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  
2.5.11 การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 
2.5.12 การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการศึกษา 

ก. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ข. การวางแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.5.13 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
 
 
 
 
 

 



- 10 - 
 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

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 าการรวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกัน  
ณ ต าหนักเพนียด เมื่อทางราชการประกาศยุบมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล 
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารต าบลหัวแหลม แยกเป็น 
สองโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในปี พ.ศ. 2479 และได้ท าการย้ายโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) 
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปอยู่ที่ต าบลหอรัตนชัย (หอพักอู่ทองในปัจจุบัน) 
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  
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และได้ท าการรวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปี 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 

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538   

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
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พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราโชบาย
ด้านการศึกษาผ่านองคมนตรีใจความตอนหนึ่งว่า “...ให้แนะน ามหาวิทยาลัยราชภัฏให้ท างานให้เข้าเป้าในการ
ยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน...”  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้น้อมน าพระราโชบาย
ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 116 ปี (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2564) 
 
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  

ปรัชญา 

 คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

วิสัยทัศน์ 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นภายในปี 2564 

พันธกิจ 

(1)  แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

(2)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  
อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

(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 าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ์ 
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
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เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 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  

 
2.3  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  มีการแบ่งส่วนราชการ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มีส่วนราชการหลัก
จ านวน 8 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

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 
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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. 2564 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 การพัฒนาท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   

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

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

2.1.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการ 

ของท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 2 การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่การเป็นองค์กรแห่งความส าเร็จ   

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 การศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา  
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา   

2.1.8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นห้องสมุดสรรพสิ่ง  

(Library of Things)  
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ Smart University  
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับการให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสูง (High Quality)   
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2.5 ข้อมูลและสารสนเทศ 
 2.5.1 บุคลากร 
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ปรากฏตามตารางที่ 2.1 – 2.10  
 

ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สายวิชาการ 
สายสนับสนุน

วิชาการ 
รวม สายวิชาการ 

สายสนับสนุน
วิชาการ 

รวม สายวิชาการ 
สายสนับสนุน

วิชาการ 
รวม 

1. ข้าราชการพลเรือน 87 11 98 84 11 95 80 11 91 

2. ลูกจ้างประจ า - 17 17 - 14 14 - 14 14 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย 245 131 376 242 131 373 246 130 376 

4. พนักงานราชการ - 31 31 - 31 31 - 32 32 

5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 - 10 10 - 10 10 - 10 

6. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - 110 110 - 110 110 - 127 127 

7. ครูโรงเรียนสาธิต 37  - 37 42  - 42 51 - 51 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น (คน) 379 300 679 378 297 675 387 314 701 

ร้อยละ 55.82 44.18 100.00 56.00 44.00 100.00 55.21 44.79 100 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จ านวนบุคลากรมีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 55.21 และ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 44.79 เมื่อจ าแนกประเภทบุคลากรพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากที่สุดและข้าราชการพลเรือนมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก 
การเกษียณอายุราชการ 
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ตารางท่ี 2.2  ข้อมูลบุคลากรของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามประเภทบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ประเภทบุคลากร 
หน่วยงาน 

รวมท้ังสิ้น (คน) 
คณะครศุาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ส านักงาน
อธิการบด ี

(1) บุคลากรสายวิชาการ          
ข้าราชการพลเรือน 13 19 15 33 - - - - 80 
พนักงานมหาวิทยาลัย 57 83 43 63 - - - - 246 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - 10 - - - - - - 10 
ครูโรงเรียนสาธิต* 51 - - - - - - - 51 

รวม (1) 121 112 58 96 0 0 0 0 387 
(2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ          
ข้าราชการพลเรือน 1 1 1 1 - 1 1 5 11 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - 1 11 14 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 6 8 13 6 9 19 62 130 
พนักงานราชการ 6 3 - - 2  1 20 32 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 33 3 2 7 - 3 20 59 127 

รวม (2) 48 13 12 21 8 13 42 157 314 
รวมทั้งสิ้น 169 125 70 117 8 13 42 157 701 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 
จากตารางที่ 2.2 เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการในคณะที่มีบุคลากรมากที่สุด คือ *คณะครุศาสตร์ จ านวน 169 คน (รวมครูโรงเรียนสาธิตซึ่งด าเนินการสอนในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 125 คน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 70 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ
แต่ละส่วนงาน พบว่าหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุด คือ ส านักงานอธิการบดี จ านวน 157 คน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 48 คน และน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวน 8 คน 

ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ข้าราชการพลเรือน 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. 2564 

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. 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 

พ.ศ. 2564 220 67.48 106 32.52 326 46 20.91 26 56.52 9 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรสายวิชาการมีวุฒิระดับปริญญาเอก ร้อยละ 32.52 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6 คน และ 

มีผู้ลาศึกษาต่อรวมทั้งหมด 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 มีผู้ส าเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงาน จ านวน 9 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. 2564 

ตารางที่ 2.4 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จ านวนผู้ลาศึกษาต่อและผู้ได้รับทุนการศึกษาจ าแนกตามคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 44 62.86 26 37.14 70 7 15.91 5 71.43 2 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 68 66.67 34 33.33 102 14 20.59 8 57.14 2 

3. คณะวิทยาการจัดการ 49 84.48 9 15.52 58 15 30.61 9 60.00 1 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 61.46 37 38.54 96 10 16.95 4 40.00 4 

รวม 220 67.48 106 32.52 326 46 20.91 26 56.52 9 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.4 คณะที่มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 38.54 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 37.14 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ร้อยละ 33.33 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 15.52 ตามล าดับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้ลาศึกษาต่อ 46 คน โดยหน่วยงานที่มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 30.61 

รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20.59 และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 15.91 มีผู้ลาศึกษาต่อกลับมาปฏิบัติงาน จ านวน 9 คน ในจ านวนผู้ลาศึกษาต่อ
ทั้งหมด จ านวน 46 คน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนสนับสนุนให้กับบุคลการสายวิชาการ จ านวน 26 ทุน ส่วนหน่วยงานที่มีผู้ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 
จ านวน 9 ทุน รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 8 ทุน คณะครุศาสตร์ จ านวน 5 ทุน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 ทุน ตามล าดับ 
 
หมายเหตุ  1. บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
  2. * หมายถึง ร้อยละจ านวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อเทียบกับจ านวนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาโทในคณะนั้น 
  3. ** หมายถึง ร้อยละของผู้ได้รับทุนเทียบกับจ านวนบุคลากรที่ลาศกึษาต่อในคณะนั้น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 2.5  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากรจ าแนกตามลักษณะการใช้ทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 

ลาศึกษาต่อ 
เต็มเวลาราชการ 

ลาศึกษาต่อ 
โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 

ลาศึกษาต่อ 
นอกเวลาราชการ 

รวม 
รวมท้ังหมด ตรงสาขา 

ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว 

คณะครุศาสตร์  - 1  -  - 5 1 5 2 7  - 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1  - 1 6 5 8 6 14 1 

คณะวิทยาการจัดการ  -  -  -  - 9 6 9 6 15  - 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1  -  - 1 3 5 4 6 10 1 

รวม 2 2  - 2 23 17 26 20 46 2 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 46 คน ซ่ึงมีผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัย จ านวน 26 คน ผู้ใช้ทุนส่วนตัว จ านวน 

20 คน ในจ านวนผู้ลาศึกษาต่อทั้งหมดส่วนใหญ่ใช้เวลานอกเวลาราชการ จ านวน 40 คน (ร้อยละ 86.95) รองลงมา คือ ลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 8.70) และ
ใช้เวลาราชการบางส่วน จ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.35)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 2.6  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

ระดับวุฒิการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 - - 99 33.00 - - 97 32.66 - - 105 33.44 

2. ปริญญาตรี *8 2.34 167 55.67 *8 2.38 163 54.88 *8 2.38 169 53.82 

3. ปริญญาโท 242 70.76 33 11.00 228 67.86 36 12.12 222 66.07 39 12.42 

4. ปริญญาเอก 92 26.90 1 0.33 100 29.76 1 0.34 106 31.55 1 0.32 

รวม 342 100.00 300 100.00 336 100 297 100.00 336 100.00 314 100.00 

รวมบุคลากรทั้งหมด 642 633 650 

เปรียบเทียบร้อยละ 
53.27 46.73 53.08 46.92  51.69 48.31 

บุคลากรแต่ละประเภท 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.6 พบว่าในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 บุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกมีจ านวนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 26.90 29.76 และ 31.55 

ตามล าดับ) อย่างไรก็ตามยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ 40.00) 
 
หมายเหตุ   1. บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมครูโรงเรียนสาธิต 
  2. *เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 2.7  จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของส่วนงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนงาน ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

รวม ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ วิชาการ -  - -  - 44 62.86 26 37.14 70 
สนับสนุนวิชาการ 24 50.00 23 47.92 1 2.08 -  - 48 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการ  - - -  - 68 66.67 34 33.33 102 
สนับสนุนวิชาการ 3 23.08 7 53.85 3 23.08  - - 13 

3. คณะวิทยาการจัดการ วิชาการ -  - -  - 49 84.48 9 15.52 58 
สนับสนุนวิชาการ 3 25.00 7 58.33 2 16.67 -  - 12 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ  - - -  - 59 61.46 37 38.54 96 
สนับสนุนวิชาการ 6 28.57 11 52.38 4 19.05  - - 21 

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 11.90 -  - 42 

รวมทั้งสิ้น 
วิชาการ -  - -  - 220 67.48 106 32.52 326 

สนับสนุนวชิาการ 54 34.39 85 54.14 17 10.83 1 0.64 157 
รวม 54 11.18 85 17.60 237 49.07 107 22.15 483 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 จากตารางที่ 2.7 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งสิ้น 483 คน เป็นสายวิชาการ 326 คน (ร้อยละ 67.49) และสายสนับสนุนวิชาการ 157 คน (ร้อยละ 32.51)  
บุคลการสายวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 32.52 และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 67.48 ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มากที่สุด ร้อยละ 54.14 รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 34.39 และน้อยที่สุด คือ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 0.64  

หมายเหตุ  ข้อมูลในตารางไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ จ านวน 10 คน ครูโรงเรียนสาธิต จ านวน 51 คน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 2.8  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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 34 203 237 71.39 30 186 216 66.26 28 186 214 65.64 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 48 40 88 26.51 47 54 101 30.98 45 59 104 31.90 

3. รองศาสตราจารย์ 5 2 7 2.10 6 3 9 2.76 7 1 8 2.45 

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

รวม 87 245 332 100 83 243 326 100 80 246 326 100 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.8 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 34.35 โดยต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ร้อยละ 0.61 พบว่าต าแหน่งทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ก าหนดไว้ร้อยละ 50.00)  
 

 

หมายเหตุ จ านวนบุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ และครูโรงเรียนสาธิต 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 2.9   จ านวนบุคลากรสายวิชาการของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังสิ้น 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาเอก 13 13 - - 26 37.14 
ปริญญาโท 32 12 - - 44 62.86 

รวม 45 25 - - 70 100.00 
ร้อยละ 64.29 35.71 - - 100.00  - 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาเอก 14 17 3 - 34 33.33 
ปริญญาโท 51 16 1 - 68 66.67 

รวม 65 33 4 - 102 100 
ร้อยละ 63.73 32.35 3.92 - 100.00 - 

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาเอก 5 3 1 - 9 15.52 
ปริญญาโท 39 9 1 - 49 84.48 

รวม 44 12 2 - 58 100 
ร้อยละ 75.86 20.69 3.45 - 100.00 - 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ปริญญาเอก 19 17 1  - 37 38.54 
ปริญญาโท 41 17 1  - 59 61.46 

รวม 60 34 2 - 96 100 
ร้อยละ 62.50 35.42 2.08 - 100.00 - 

รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาเอก 51 50 5 - 106 32.52 
ปริญญาโท 163 54 3 - 220 67.48 

รวม 214 104 8 - 326 100 
ร้อยละ 65.64 31.90 2.45 - 100.00 - 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 
 
จากตารางที่ 2.9 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าบุคลากรสายวิชาการของทุกหน่วยงานมีจ านวน

ทั้งสิ้น 326 คน หน่วยงานที่มีบุคลากรสายวิชาการระดับปริญญาเอกมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 38.54 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 37.14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละ 33.33 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 15.52 ตามล าดับ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการมากที่สุด ร้อยละ 37.50 
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 36.27 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 35.71 และคณะ
วิทยาการจัดการ ร้อยละ 24.14 ตามล าดับ  
หมายเหตุ    1. ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต 51 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน 

2. กรณีผู้ที่ได้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้นับวันตามมติที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 2.10 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละส่วนงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

หน่วยงาน 

บุคลากรสายวชิาการ
ทั้งหมด 

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการ  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กบั พ.ศ. 2563 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กบั พ.ศ. 2563 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 71 70 25 35.21 26 37.14 1.93 24 33.80 25 35.71 1.91 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 98 102 30 30.61 34 33.33 2.72 36 36.73 37 36.27 -0.46 

3. คณะวิทยาการจัดการ 61 58 10 16.39 9 15.52 -0.87 14 22.95 14 24.14 1.19 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 96 35 36.46 37 38.54 2.08 36 37.50 36 37.50 0 

รวม 326 326 100 30.67 106 32.52 1.85 110 33.74 112 34.36 0.62 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 
  

จากตารางที่ 2.10 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ พ.ศ. 2563 พบว่าในภาพรวมบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 1.85) เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 2.72) รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 2.08) และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 1.93) ส่วนคณะวิทยาการจัดการ มีจ านวนลดลงร้อยละ 0.87 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการพบว่าในภาพรวมเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 0.62) แต่เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะครุศาสตร์เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 1.91) 
รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 1.19) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลดลง (ร้อยละ 0.46) ส่วนคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับเดิม
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.5.2 นกัศึกษา 
ข้อมูลด้านนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 มีรายละเอียดตามตารางที่ 2.11 - 2.17  

ตารางท่ี 2.11  ข้อมูลนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

ระดับการศึกษา 
คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

ปริญญาตรี 

ภาคปกต ิ 1,388 1,382 1,300 1,990 1,873 1,891 911 851 801 866 819 846 5,155 4,925 4838 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. - -  204 182 180 318 261 229 158 125 85 680 568 494 
รวม 1,388 1,382 1,300 2,194 2,055 2,071 1,229 1,112 1,030 1,024 944 931 5,835 5,493 5332 

 ป.บณัฑิต ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 78 92 90 - - - - - - - - - 78 92 90 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 149 117 171 8 49 75 53 67 56 - - - 210 233 302 

ปริญญาเอก 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 3 - - - - - - - - - - - 3 - - 

รวม 230 209 261 8 49 75 53 67 56 - - - 291 325 392 
รวมภาคปกต ิ 1,388 1,382 1,300 1,990 1,873 2,071 911 851 801 866 819 846 5,155 4,925 4,838 

รวมภาคพิเศษ/กศ.บป. 230 209 261 212 231 75 371 328 285 158 125 85 971 893 886 
รวมท้ังสิ้น (คน) 1,618 1,591 1,561 2,202 2,104 2,146 1,282 1,179 1,086 1,024 944 931 6,126 5,818 5,724 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 21 สิงหาคม 2564) 
 

จากตารางที่ 2.11 จ านวนนักศึกษารวมของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนทั้งสิ้น 5,724 คน เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 5,818 คน มีจ านวนลดลง  94 
คน (ร้อยละ 1.62) และพบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีลดลงร้อยละ 2.93 นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิตด าเนินงานไดเ้ป้าหมายตามมาตรฐานทีคุ่รุสภาก าหนด และนักศึกษาระดับปริญญาโท
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.61 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกไม่มีการรับนักศึกษาเนื่องจากอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง) 

เมื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษารวมทั้ง 4 คณะ ในปีการศึกษา 2564 พบว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนรวมมากที่สุด 2,146 คน รองลงมา คือ คณะครุ
ศาสตร์ 1,561 คน คณะวิทยาการจัดการ 1,086 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 931 คน  

 

**หมายเหตุ    จ านวนนักศึกษาทุกระดับรวมนักศึกษาค้างรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 2.12  ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 

หน่วยงาน 
ส าเร็จปีการศึกษา 2561 ส าเร็จปีการศึกษา 2562 ส าเร็จปีการศึกษา 2563 

แรก
เข้า* 

ส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา แรกเข้า* ส าเร็จการศึกษา ไม่ส าเร็จการศึกษา 
แรก
เข้า* 

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 ์ 426 327 76.76 99 23.24 317 251 79.18 66 20.82 327 253 77.37 74 22.63 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 655 452 69.01 203 30.99 610 357 58.52 253 41.48 587 377 64.22 210 35.78 

3. คณะวิทยาการจัดการ 475 321 67.58 154 32.42 366 146 39.89 220 60.11 336 200 59.52 136 40.48 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 249 205 82.33 44 17.67 250 133 53.20 117 46.80 250 151 60.40 99 39.60 

รวม/ร้อยละ 1,805 1,305 72.30 500 27.70 1,543 887 57.49 656 42.51 1,500 981 65.40 519 34.60 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ป.บัณฑิต 78 72 92.31 6 7.69 92 92 100.00  - -  90 90 100.00  - -  

2. ปริญญาโท 48 12 25.00 36 75.00 54 45 83.33 9 16.67 66 63 95.45 3 4.55 

3. ปริญญาเอก  -----------------------------------------------------------อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร ---------------------------------------------------------------------- 
รวม/ร้อยละ 126 84 66.67 42 33.33 146 137 93.84 9 6.16 156 153 98.08 3 1.92 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

 
จากตารางที่ 2.12 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 ระดับปริญญาตรีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 72.30  

ร้อยละ 57.49 และร้อยละ 65.40 ตามล าดับ และระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.76 และร้อยละ 93.84 และร้อยละ 98.08 ตามล าดับ โดยเฉพาะคณะวิทยาการจัดการมีอัตรา
การส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าทุกคณะที่ก าหนด 

ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้น ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกไม่มีการรับนักศึกษา
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  

 
หมายเหตุ 1.  ไม่นับรวมนักศึกษาทีส่ าเร็จการศกึษาที่ค้างรุ่น 
 2.  *นักศึกษาแรกเข้าหมายถึงนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ตามหลักสูตร 4/5 ปี ก่อนส าเร็จการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เช่น นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่ งมีหลักสูตร 5 ปี รับนักศึกษาใหม่ 

  ปีการศึกษา 2558 จ านวน 317 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 251 คน ส าหรับนักศึกษาในคณะอื่นๆ ท่ีมีการจัดหลักสูตร 4 ปี ใช้วิธีการเทียบเช่นเดียวกัน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 2.13   เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามคณะ       

ปีการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2560* - - - 292 247  84.59  - - - - - - - - - 
รหัสเขา้ปีการศึกษา 2561 1,418 1,062  74.89  306 275  89.87  573 420 71.79 315 206  65.40  224 161  71.88  

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2562 1,369 1,200  85.90  304 304  92.11  591 504 80.64 202 169  83.66  272 223  81.99  

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2563 1,229 1,196  96.66  268 268  97.01  482 471 75.36 234 217  92.74  245 240  97.96  

รหัสเขา้ปีการศึกษา 2564 1,085   1,076   99.17   255  255   100.00  483   477     98.76     163    161   98.77    184    183   99.46  
รวมจ านวนนกัศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 

 5,101   4,502   88.26  1,425 1,349  92.42  2,129 1,872 87.93 914 753  82.39  925 807 87.24 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

 

จากตารางที่ 2.13  ในปีการศึกษา 2564 จ านวนนักศึกษาที่รับจริง 1,085 คน มีจ านวนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 - 2563 และจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2561 - 2564 
ลดลง เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการรับนักศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ 
ตามล าดับ ส่วนจ านวนนักศึกษาคงอยู่มากที่สุดคือคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 92.42 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 87.93 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 87.24 
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 82.39 ตามล าดับ 

 

*หมายเหตุ   คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรในระยะเวลา 5 ปี  
 

 

 

 



 - 32 – 
   

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 2.14   เปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนที่รับได้จริงในช่วงปีการศึกษา 2560 - 2564 
 

ปีการศึกษา 
คณะครุศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ แผนรับ รับจริง ร้อยละ 

2560* 300 292 97.33 625 587 93.92 300 323 107.67 440 253 57.50 

2561 300 306 102.00 585 573 97.95 420 315 75.00 480 224 46.67 

2562 300 304 101.33 625 591 94.56 330 202 61.21 450 272 60.44 

2563 300 268 89.33 625 482 77.12 360 234 65.00 480 245 51.04 

2564 300 255 85.00 625 483 77.28 360 163 45.28 480 184 38.33 

รวม 1,500 1,425 95.00 3,085 2,716 88.04 1,770 1,237 69.89 2,330 1,178 50.56 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

 
จากตารางที่ 2.14  จ านวนนักศึกษาในปี 2564 ที่รับได้จริงต่ ากว่าแผนที่ตั้งไว้ โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 75.49 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แผนการรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยในภาพรวมพบว่ามีจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาแต่ละปีที่ใกล้เคียงกัน ส่วนจ านวนรับจริงพบว่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพิจารณาแผนการรับแยก
ตามคณะพบว่าคณะที่มีแผนการรับนักศึกษามากท่ีสุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์
ตามล าดับ และคณะที่มีจ านวนนักศึกษารับจริงมากทีสุ่ด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 95.00 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 88.04 คณะวิทยาการจัดการ ร้อย
ละ 69.89 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 50.56 ตามล าดับ 

 

หมายเหตุ *คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรในระยะเวลา 5 ปี  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางท่ี 2.15    ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563                      

ส่วนงาน ปีการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผู้มีงานท าเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

2561 265 256 96.60 

2562 302 203 67.22 

2563 237 205 86.50 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2561 299 230 76.92 

2562 340 236 69.41 

2563 402 277 68.91 

คณะวิทยาการจัดการ 

2561 99 87 87.88 

2562 329 178 54.10 
2563 229 167 72.93 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2561 152 152 100.00 

2562 202 119 58.91 

2563 165 121 73.33 

รวม 

2561 815 725 88.96 

2562 1,173 736 62.75 

2563 1,033 770 74.54 
ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.15  ในปีการศึกษา 2563 บัณฑิตทีต่อบแบบสอบถาม จากปีการศึกษา 2562 โดยบัณฑิตที่มีงานท า

มากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 86.50 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 72.93 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้อยละ 73.33 ตามล าดับ และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 68.91   
 
 
หมายเหตุ 1.  ผู้ตอบแบบสอบถามคือผู้ที่ส าเร็จการศึกษาและท างานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี 

2. ข้อมูลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วยนักศึกษาที่จบตามรุ่น 
นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาค้างรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.16   ตารางเปรียบเทียบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563                      

รายการ 
  

คณะครุศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

รวม 

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

1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 290 327 259 354 447 519 121 350 279 176 245 178 941 1,369 1,235 
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 
1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 265 302 237 299 340 402 99 329 229 152 202 166 815 1,173 1,034 

3. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 91.38 92.35 91.51 84.46 76.06 77.46 81.82 94.00 82.08 86.36 82.45 93.26 86.61 85.68 86.01 
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  
(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 248 185 205 203 194 277 61 163 167 125 91 123 637 633 772 

5. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 8 18  27 42  26 15  27 28  88 103  

6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเขา้ศึกษา - 68  - 30  - 112  - 54  - 264  

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

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

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

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

ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต 96.50 87.50 87.23 76.21 79.73 80.52 87.63 83.18 83.08 100.00 80.95 83.11 88.74 82.79 83.49 
ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

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

เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าปีการศึกษา 2563 คณะทีบ่ัณฑิตมีงานท ามากท่ีสุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 87.23 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 83.11  
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 83.08 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 80.52 ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.3 หลักสตูร  

 ในระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการเปิดสอนใน 4 คณะ มีข้อมูลจ านวนหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
รายละเอียดตามตารางที่ 2.17 - 2.22 

 

ตารางท่ี 2.17 ข้อมูลจ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564  

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

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 3 -  14 10 1 2 1  14 

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

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

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

รวม 52 1 3 -  56 52 1 6 - 59 52 1 5 1 59 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.17 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 59 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตร ปริญญาเอก เพ่ิมขึ้น จ านวน 1 หลักสูตร 

โดยเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาโท คือ คณะครุศาสตร์ 1 หลักสูตร (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.18  เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 

ส่วนงาน 
นักศึกษา 

(คน) 
อาจารย์ประจ าคณะ 

(คน) 
สัดส่วน 

อาจารย ์: นักศึกษา 

เปรียบเทียบต้นทุน 
ต่อหน่วยผลผลิต (บาท) ร้อยละ 

เพิ่ม(+)/ลด(-) 
2562 2563 

1. คณะครุศาสตร์ 1,382 70 1:19.74 46,576.69  50,028.53 6.90 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,055 102 1:20.15 45,315.47  44,384.74 -2.10 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,112 58 1:19.72 43,513.41  52,123.22 16.52 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 944 96 1:9.83 66,151.14  79,080.41 16.35 

รวม 5,493 326 1:16.85 50,389.18 56,404.23 10.66 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.18 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันในภาพรวมคิดเป็น 1: 19.74 ซึ่งคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันมากที่สุด คือ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1: 20.15และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1: 9.83 ส าหรับคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 79,080.41 บาท และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 44,384.74 บาท 

ทั้งนี้ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 10.66 โดยคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้น คือ คณะครุศาสตร์ 
ร้อยละ 6.90  คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 16.52 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 16.35 เนื่องจากได้รับงบประมาณเกี่ยวกับงบบุคลากรและกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในพ้ืนที่สูงขึ้น 
ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตลดลง ร้อยละ 2.10 
 
หมายเหตุ  การค านวณต้นทุนต่อหน่วยใช้หลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดจากต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมโดยต้องจัดท าเป็นประจ า ทุกปีงบประมาณและ 

ส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางที ่2.19 ข้อมูลแสดงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ  
แต่ละหลักสูตร คณะครศุาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. การประถมศึกษา (ค.บ.) 146 6 1:24.33 46,856.61 

2. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 146 6 1:24.33 52,249.46 

3. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 100 6 1:16.67 45,545.23 

4. การสอนภาษาไทย (ค.บ.) 157 5 1:31.40 44,033.78 

5. การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 143 5 1:28.60 47,185.65 

6. คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 152 5 1:30.40 52,652.19 

7. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 101 6 1:16.83 57,721.25 

8. พลศึกษา (ค.บ.) 146 5 1:29.20 54,242.03 

9. วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 136 5 1:27.20 56,387.33 

10.สังคมศึกษา (ค.บ.) 155 5 1:31.00 45,132.70 

รวม/เฉลี่ย 1,382 54 1:25.59 50,028.53 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูลส าหรับกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2564 

 
จากตารางที่ 2.19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  

ในภาพรวมคิดเป็น 1 : 25.59 ซึ่งหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 1 : 31.40 รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 : 31.00 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 1 : 16.67 

 

หมายเหตุ อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ จ านวน 70 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 54 คน 
อาจารย์ไม่สังกัดหลักสูตร จ านวน 17 คน (เฉลี่ยแฝงลงในหลักสูตร) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.20  ข้อมูลแสดงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. ดนตรีไทย (ศศ.บ.) 24 6 1:4.00 105,547.16 

2. ดนตรีสากล (ศศ.บ.) 90 5 1:18.00 73,891.66 
3. ประยุกต์ศลิป์ (ศศ.บ.) 41 7 1:5.86 63,540.46 
4. การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 154 5 1:30.80 42,982.46 

5. การพัฒนาชุมชนและสังคม (ศศ.บ.) 140 7 1:20.00 50,145.92 
6. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 106 6 1:17.67 55,807.57 

7. นิติศาสตร์ (น.บ.) 331 7 1:47.29 34,412.74 
8. ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 68 5 1:13.60 42,514.74 
9. ภาษาไทย (ศศ.บ.) 133 8 1:16.63 41,300.98 

10.ภาษาจีน (ศศ.บ.) 81 5 1:16.20 52,525.59 
11.ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 176 7 1:25.14 43,114.00 

12.ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 234 8 1:29.25 41,190.68 
13.รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 331 7 1:50.70 36,951.66 

14.ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.) 98 4 1:24.50 56,559.82 
15.สหวิทยาการอิสลาม (ศศ.บ.) 48 6 1:8.00 63,707.64 

รวม/เฉลี่ย 2,055 102 1:20.00 44,384.74 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูลส าหรับกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2564 

 
จากตารางที่ 2.20  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ในภาพรวม

คิดเป็น 1 : 20.00 ซึ่งหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 : 50.70 
รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ 1 : 47.29 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีไทย 1 : 4.00 

 

หมายเหตุ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 102 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 93 คน อาจารย์ไม่สังกัดหลักสูตร จ านวน 9 คน (เฉลี่ยแฝงลงในหลักสูตร) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.21 ข้อมูลแสดงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย ์
ประจ าหลักสตูร 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ศบ.บ.) 36 5 1:7.40 55,085.11 

2. การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.) 55 5 1:11.00 52,776.47 

3. การจัดการ (บธ.บ.) 376 5 1:75.20 43,748.44 

4. การจัดการโลจสิติกส์ (บธ.บ.) 158 5 1:31.60 46,427.59 

5. การจัดการธรุกิจโรงแรม (บธ.บ.) 19 5 1:3.80 110,595.81 

6. การจัดการธรุกิจการคา้สมยัใหม่ (บธ.บ.) 57 3 1:19.00 53,446.72 

7. การตลาด (บธ.บ.) 59 5 1:11.80 63,584.18 

8. การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 52 6 1:8.67 73,240.97 

9. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 62 5 1:12.40 63,052.98 

10. การบัญชี (บช.บ.) 136 5 1:27.20 52,062.31 

11. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 109 6 1:18.17 61,345.67 

12. ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 15 2 1:7.50 54,540.67 

รวม/เฉลี่ย 1,112 57 1:25.59 52,123.22 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูลส าหรับกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2564 

 
จากตารางที่ 2.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ในภาพรวม

คิดเป็น 1 : 25.59 ซึ่งหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ  1 : 75.20 
รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 1 : 31.60 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
โรงแรม 1 : 3.80 

 

หมายเหตุ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 58 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 57 คน 
อาจารย์ไม่สังกัดหลักสูตร จ านวน 5 คน (เฉลี่ยแฝงลงในหลักสูตร) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.22  ข้อมูลแสดงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของแต่ละ
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย์ : นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ.) 95 8 1:11.88 61,369.23 

2. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (วท.บ.) 102 6 1:17.00 61,560.14 

3. เคมี (วท.บ.) 25 8 1:3.13 128,489.26 

4. เทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.) 42 7 1:6.00 95,638.16 

5. เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ.) 181 5 1:36.20 63,680.31 

6. คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 32 8 1:4.00 82,269.24 

7. คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 113 5 1:22.60 58,995.75 

8.จุลชีววิทยา (วท.บ.) 18 5 1:3.60 124,191.94 

9.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) 78 7 1:11.14 81,614.11 

10.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 28 5 1:5.60 115,526.69 

11.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 27 4* 1:6.75 97,315.54 

12.วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 82 7 1:11.71 137,976.68 

13.วิศวกรรมการจดัการ (วศ.บ.) 59 8 1:7.38 79,697.97 

14.เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 37 5 1:7.40 112,483.11 

15.เทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 25 5 1:5.00 112,131.13 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 944 96 1:9.83 79,080.41 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.22  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)  

ในภาพรวมคิดเป็น 1 : 10.45 ซึ่งหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 1 : 36.20 รองลงมา คือ หลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 : 17.00 และน้อยที่สุด คือ 
หลักสูตรสาขาวิชาเคม ี1 : 3.13 

 

หมายเหตุ 1. อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 58 คน ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   จ านวน 57 คน อาจารย์ไม่สังกัดหลักสูตร จ านวน 5 คน (เฉลี่ยแฝงลงในหลักสูตร) 
2. *อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน แต่อีก 1คนสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.4 งบประมาณ  

 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รายละเอียดตามตารางที ่2.23 - 2.29 

 
ตารางท่ี 2.23  เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564   

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบร้อยละงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 กับ 2563 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ เพ่ิมขึ้น (+) ลดลง (-) 

1. งบประมาณแผ่นดิน 430,573,400.00 78.67 377,694,300.00 75.92 427,291,200.00  75.21 13.13 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 116,756,000.00 21.33 119,800,000.00 24.08 140,829,000.00  24.79 17.55 

รวม 547,329,400.00 100.00 497,494,300.00 100.00 568,120,200.00  100.00 14.20 

ท่ีมา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันเร่ิมต้นปีงบประมาณ (วันท่ี 1 ตุลาคม 2563) 

 
จากตารางที่ 2.23 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 568,120,200.00 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  

70,625,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.20 โดยงบประมาณแผ่นดิน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.13 และเงินนอกงบประมาณ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.55 
เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 - 2564 พบว่ามีอัตราส่วนเท่ากับ 76.60 : 23.40 ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 มีอัตราส่วน 75.92 : 24.08 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีอัตราส่วน 75.21 : 24.79 ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ใช้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
ในอัตราส่วนที่เพ่ิมข้ึน  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.24 เปรียบเทียบรายการยอดเงินสะสมคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ยอดยกมา(บาท) 
เปรียบเทียบยอดเงินสะสมคงคลังระหว่างปเีพิ่มขึ้น (+) ลดลง (-) ของแต่ละปีงบประมาณ ยอดเงินสะสมคงคลัง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) 
 2562 446,559,449.30 14,769,314.05 3.20 461,328,763.35 
 2563 461,328,763.35 2,211,309.36 0.48 463,540,071.71 
 2564 463,540,071.71 27,396,571.11 5.91 490,936,642.82 

ที่มา งานบัญชี กองกลาง ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 

จากตารางที่ 2.24 มหาวิทยาลัยมียอดเงินสะสมคงคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 27.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยอดเงินสะสมคงคลังเพ่ิมขึ้นเนื่องจากได้น างบประมาณรายได้ของโรงเรียนสาธิตเข้ามารวม
ไว้ด้วย 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.25 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

ประเภทรายจ่าย/
ปีงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวม (บาท) 
เปรียบเทียบร้อยละ

งบประมาณ 
ตามประเภทรายจ่าย  
พ.ศ. 2563 กบั 2564  
เพิ่มขึน้(+)  ลดลง (-) 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 222,379,999.13 241,761,400.00 257,529,600.00 26,630,402.00 25,836,240.00 27,318,120.00 249,010,401.13 267,597,640.00 284,847,720.00 6.45 

2. งบด าเนินงาน 95,894,610.87 70,299,900.00 72,220,500.00 81,047,982.29 80,605,034.71 94,980,004.87 176,942,593.16 150,904,934.71 167,200,504.87 10.80 

3. งบลงทุน 112,298,790.00 65,633,000.00 92,131,351.00 7,516,615.71 13,358,725.29 8,043,075.13 119,815,405.71 78,991,725.29 105,584,175.13 33.66 

รวม 430,573,400.00 377,694,300.00 427,291,200.00 115,195,000.00 119,800,000.00 130,341,200.00 545,768,400.00 497,494,300.00 557,632,400.00 12.09 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.25 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมเพ่ิมขึ้น ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ร้อยละ 12.09 โดยงบบุคลากรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.45 งบด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 และงบลงทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 33.66   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน 427,291,200.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 13.13 ส าหรับเงินนอก

งบประมาณส่วนใหญ่เป็นงบด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 8.80 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.26 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละประเภทงบ/ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 

งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมงบประมาณ
ที่ได้รับการ

จัดสรร (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 

จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

จัดสรร 
ผลการเบิกจ่าย 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 14,971,819.44 10,225,976.33 68.30 18,055,589.00 14,471,953.57 80.15 33,027,408.44 24,697,929.90 74.78 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5,190,977.34  5,052,936.90 97.34 2,280,919.00 1,243463,62 84.28 7,471,896.34 6,975,271.45 93.35 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3,033,600.60  2,769,176.40 91.28 1,525,961.00 1,243,463.62 81.49 4,559,561.60 4,012,640.02 88.00 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,499,797.63  12,035,364.65 96.28 1,514,617.00 1,016,107.47 67.09 14,014,414.63 13,051,472.12 93.13 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา     1,338,663.00  1,325,263.00 99.00 2,390,563.50 2,114,416.24 88.45 3,729,226.50 3,439,679.24 92.24 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 477,800.00  477,800.00 100 1,740,651.00 1,243,865,.71 71.46 2,218,451.00 1,721,665.71 77.61 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 22,458,969.45  21,509,631.77 95.77 2,011,000.00 1,824,079.38 90.71 24,469,969.45 23,333,711.15 95.36 

8. ส านักงานอธิการบด ี 367,048,573.00  290,839,419.40 79.24 85,366,736.14 56,024,711.80 65.63 452,315,308.68 346,815,637.20 76.68 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 271,000.00  271,000.00 100 10,480,000.00 4,832,846.76 46.11 10,751,000.00 5,103,846.76 47.47 

รวม 427,291,200.00 344,506,568.45 80.63 130,341,200.00 84,693,839.10 64.98 557,632,400 429,200,407.55 76.97 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2563) 

  
จากตารางที่ 2.26 ผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่าในภาพรวมของมหาวิทยาลัยประเภทงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 80.63 และเงินนอกงบประมาณ 

ร้อยละ 64.98 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 95.36 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 93.35 
และน้อยที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 47.47 ซ่ึงต่ ากวา่เกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ (ร้อยละ 100)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.27 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบร้อยละ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 กับ พ.ศ. 2563 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 32,046,586.41 29,106,194.66 90.82 33,027,408.44 24,697,929.90 74.78 -16.04 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 8,151,302.00 7,349,269.29 90.16 7,471,896.34 6,975,271.45 93.35 3.19 
3. คณะวิทยาการจัดการ 5,640,260.00 5,084,833.55 90.15 4,559,561.60 4,012,640.02 88.00 -2.15 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,474,372.00 12,470,692.15 92.55 14,014,414.63 13,051,472.12 93.13 0.58 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5,652,970.00 5,074,157.04 89.76 3,729,226.50 3,439,679.24 92.24 2.48 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 2,485,129.96 2,136,221.29 85.96 2,218,451.00 1,721,665.71 77.61 -8.35 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 17,697,600.36 15,913,806.73 89.92 24,469,969.45 23,333,711.15 95.36 5.44 

8. ส านักงานอธิการบด ี 406,626,079.27 344,894,587.14 84.82 452,315,308.68 346,815,637.20 76.68 -8.14 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 5,720,000.00 3,780,846.55 66.10 10,751,000.00 5,103,846.76 47.47 -18.63 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.27 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ร้อยละ 5.44 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 3.19 และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ร้อยละ 18.63 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.28   ข้อมูลโครงการและงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมท้ังสิ้น 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร ์ 11 14,971,819.44 8 18,055,589.00 19 33,027,408.44 5.92 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 9 5,190,977.34 8 2,280,919.00 17 7,471,896.34 1.34 

3. คณะวิทยาการจัดการ 8 3,033,600.60 9 1,525,961.00 17 4,559,561.60 0.82 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 33 12,499,797.63 10 1,514,617.00 43 14,014,414.63 2.51 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 1,338,663.00 13 2,390,563.50 22 3,729,226.50 0.67 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 2 477,800.00 6 1,740,651.00 8 2,218,451.00 0.40 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 22,458,969.45 6 2,011,000.00 11 24,469,969.45 4.39 

8. ส านักงานอธิการบด ี 13 367,048,572.54 55 85,366,736 68 452,415,308.68 81.13 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 1 271,000.00 5 10,480,000.00 6 10,751,000.00 1.93 

รวมท้ังสิ้น 91 427,291,200.00 120 130,341,200.00 211 557,632,400.00 100.00 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.28 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 211 โครงการ มีหน่วยงานบริหารกลาง คือ ส านักงานอธิการบดี  

ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 81.13 เนื่องจากรวมงบประมาณในหมวดงบรายจ่ายประจ าประเภทเงินเดือนและงบลงทุนของมหาวิทยาลัยไว้ทั้งหมด และหน่วยงานระดับคณะ 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 5.92 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 0.82 และหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 4.39 น้อยที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 0.40 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.29 ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 
ด าเนินการ 

ไม่มีผลด าเนินการ/
กันเหลือมปี/ 

คืนงบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของโครงการ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 19 19 - 9 47.37 1 5.26 7 36.84 2 10.53 - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 17 16 1 13 76.47 1 5.88 2 11.76 - - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 17 17 - 8 47.06 2 11.76 3 17.65 4 23.53 - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 38 5 29 67.44 2 4.65 5 11.63 2 4.65 - - 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 22 19 3 15 68.18 1 4.55 1 4.55 2 9.09 - - 

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

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 11 - 9 81.82 2 18.18 - - - - - - 

8. ส านักงานอธิการบด ี 68 47 21 23 33.82 11 16.18 7 10.29 6 8.82 - - 

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

รวม 211 181 30 113 53.55 22 10.43 26 12.32 19 9.00 1 0.47 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.29 ผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 211 โครงการ 

พบว่าโครงการมีผลประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 53.55 ระดับดี ร้อยละ 10.43 ระดับปานกลาง ร้อยละ 12.32 ระดับน้อย ร้อยละ 9.00 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.47 โดยหน่วยงานที่มผีล
ประเมินโครงการในระดับดีมาก มากที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 81.82 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 76.47 และน้อยที่สุด คือ 
ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 33.33 ทั้งนี้หน่วยงานที่มีผลประเมินโครงการในระดับน้อยที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 0.47   

ทั้งนี้พบว่ามีโครงการที่ไม่มีผลด าเนินการ/กันเงินเหลื่อมปี/คืนงบประมาณ จ านวน 30 โครงการ มากที่สุด คือ ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 70.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.5  การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไม่ได้รับการประเมินตามวงรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการติดตามฯ จึงได้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 มาพิจารณา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับสถาบัน/ส านัก และระดับหลักสูตร 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.30 – 2.38 
 
ตารางท่ี 2.30  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้  

(13 ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดบัผลการประเมินการด าเนนิงาน 
4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 
3.51 – 4.50 ระดับดี 
2.51 – 3.50 ระดับพอใช้ 
1.51 – 2.50 ระดับต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต  
(Output) 

คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลติบัณฑิต 5 3.58 5.00 3.70 4.32 ดี 
2. การวิจัย 3 4.22 5.00 4.95 4.78 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 3 - 4.33 4.40 4.35 ดี 

คะแนนเฉลี่ย  3.79 4.80 4.53 4.55 ดีมาก 
ผลการประเมิน  ดี ดีมาก ดีมาก   

ที่มา ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย ณ เดอืนพฤศจกิายน 2564 
จากตารางที่ 2.30 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.55 โดยองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

คะแนนเฉลี่ย 4.32 คะแนน (ระดับดี) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.78 คะแนน (ระดับดีมาก) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.35 คะแนน (ระดับด)ี 

ทั้งนี้ ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า คะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน (ระดับดี) ด้านกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน (ระดับดีมาก) และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 4.53 คะแนน 
(ระดับดมีาก)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.31 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับผลการประเมิน 
การด าเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.89 ดี 3.64 ดี 4.32 ดี 

2. การวิจัย 4.51 ดีมาก 4.10 ดี 4.78 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.80 ดีมาก 4.27 ดี 4.35 ดี 

คะแนนเฉลี่ย/ผลการประเมิน 4.41 ด ี 4.13 ดี 4.55 ดีมาก 
ที่มา ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย ณ เดอืนพฤศจกิายน 2564 

จากตารางที่ 2.31 ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ ดีมาก ส่วนปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 
มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย มีระดับผลประเมินดีมากทั้ง 3 ปี ส่วนองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมขึ้นจากในปี
การศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.32  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 

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

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563 
1. การผลิตบัณฑิต 2.97 3.25 3.58 5.00 4.25 5.00 3.52 2.81 3.70 

2. การวิจัย 3.56 1.47 4.22 5.00 5.00 5.00 4.98 4.96 4.95 

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

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย - - - 5.00 5.00 5.00 - 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ - - - 5.00 4.33 4.33 4.40 4.08 4.40 

คะแนนเฉลี่ย 3.16 2.66 3.79 5.00 4.50 4.80 4.30 4.23 4.53 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก 
ที่มา ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย ณ เดอืนพฤศจกิายน 2564 

จากตารางที่ 2.32 ปีการศึกษา 2563 เมื่อพิจารณาปัจจัยน าเข้า (Input) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ ดี ในขณะที่ ปีการศึกษา 2561-
2562 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับพอใช้  ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่า ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปี 2562 อยู่ในระดับดี ด้านผลผลิต (Output) อยู่ในระดับดมีาก ซึ่งสูงกว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561- 2562 ทีอ่ยู่ในระดับดี 

ส าหรับองค์ประกอบที่มีคะแนนต่ าที่สุด คือปัจจัยน าเข้า (Input) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.58 เนื่องจากคุณวุฒิและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังต่ า
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.33 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต 4.21 ดี 4.40 ดี 4.03 ดี 4.51 ดีมาก 

2. การวิจัย 4.33 ดี 4.65 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.89 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ 4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 4.00 ดี 

รวมทุกองค์ประกอบของแต่ละคณะ 4.27 ดี 4.43 ดี 4.35 ดี 4.53 ดีมาก 
ที่มา ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย ณ เดอืนพฤศจกิายน 2564 

                                          
จากตารางที่ 2.33 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ 4 คณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ

พบว่าคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.53 คะแนน รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.43 คะแนน และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 
4.27 คะแนน  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.34 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

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

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

1. การผลิตบัณฑิต 4.23 3.75 4.21 4.00 3.66 4.40 3.23 2.88 4.03 4.29 4.18 4.51 

2. การวิจัย 4.44 3.95 4.33 4.32 4.03 4.65 5.00 4.04 5.00 4.29 4.37 4.89 

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 ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 

5. การบริหารจัดการ 5.00 4.33 4.00 5.00 4.33 4.00 5.00 4.33 4.00 5.00 4.33 4.00 

รวมทุกองค์ประกอบ 4.51 4.10 4.27 4.38 4.08 4.43 4.18 3.73 4.35 4.51 4.39 4.53 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3 ปี 4.29 4.31 4.09 4.48 
ที่มา ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย ณ เดอืนพฤศจกิายน 2564 

 
จากตารางที่ 2.34  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 4 คณะ 

อยู่ในระดับดีและดีมาก โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ปี มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.48 คะแนน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 4.09 คะแนน โดยภาพรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกคณะมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.35  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  4.33 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย   4.85 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนประเมิน/ระดับคุณภาพ 4.68 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
ที่มา ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับมหาวทิยาลัย ณ เดอืนพฤศจกิายน 2564 

จากตารางที่ 2.35 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงานพบว่าส่วนใหญ่มีผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) ยกเว้นสถาบันวิจัยและพัฒนามีผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.68 คะแนน 
(ระดับดีมาก)  

หมายเหตุ   เนื่องจากหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 องค์ประกอบ แต่จ านวนตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบไม่เท่ากันตามพันธกิจ 
ที่แตกต่างกัน ดังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 องค์ประกอบ (8 ตัวบ่งชี้) สถาบันอยุธยาศึกษา 2 องค์ประกอบ (5 ตัวบ่งชี้) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2 องค์ประกอบ (6 ตัวบ่งชี้) ดังนั้นคะแนนประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงานคือค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมินของทุกตัวบ่งชี้ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.36 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 
ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  5.00 5.00 4.33 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5.00 5.00 4.85 5.00 5.00 5.00 5.00 4.80 5.00 

รวมทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.68 5.00 5.00 5.00 5.00 4.86 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3 ปี 4.89 5.00 4.95 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.36 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับสถาบัน/ส านัก ของทุกหน่วยงานอยู่ในระดับดีมาก โดยหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ปี มากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา 5.00 คะแนน รองลงมา คือ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.95 คะแนน และสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.89 คะแนน ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.37 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 

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 3.72 1 12 - - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 - 17 3.66 - 17 - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 12 - 12 3.59 - 12 - - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 15 3.69 1 14 - - - 

มหาวิทยาลัย (รวม) 57 - 57 3.66 2 55 - - - 
ที่มา ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ เดอืนพฤศจิกายน 2564 

จากตารางที่ 2.37 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 57 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน เมื่อพิจารณา 
รายคณะ พบว่าทุกหลักสูตรของทุกคณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.72 รองลงมา 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 3.69 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.66 และนอ้ยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.59  

ทั้งนี้ คณะที่มีหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก 2 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) คะแนนเฉลี่ย 4.01 และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า (ระดับปริญญาตรี) คะแนนเฉลี่ย 4.01 
  หมายเหตุ    ระดับคณุภาพ คะแนน 0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย  
  คะแนน 2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง   
  คะแนน 3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี   
  คะแนน 4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 หลักสตูรที่ไม่ได้มาตรฐาน หมายถงึ หลักสูตรที่ไมผ่่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.38  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2563 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562  ปีการศึกษา 2563 
ค่าเฉลีย่ผล

ประเมินหลักสตูร 
ทั้ง 3 ปี 

ผลประเมินหลักสตูร 
ตามองค์ประกอบที ่1  
การก ากบัมาตรฐาน

หลักสูตร 

ค่าเฉลีย่ผล
ประเมิน
หลักสูตร 

ผลประเมินหลักสตูร 
ตามองค์ประกอบที ่1  
การก ากบัมาตรฐาน

หลักสูตร 

ค่าเฉลีย่ผล
ประเมิน
หลักสูตร 

ผลประเมินหลักสตูร 
ตามองค์ประกอบที ่1  
การก ากบัมาตรฐาน

หลักสูตร 

ค่าเฉลีย่ผล
ประเมินหลักสตูร 

ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน คะแนน 

1. คณะครุศาสตร์ 13 - 3.57 13 - 3.62 13 - 3.72 3.64 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 3.50 15 - 3.62 17 - 3.66 3.59 

3. คณะวิทยาการจัดการ 11 - 3.41 13 - 3.54 12 - 3.59 3.51 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 3.59 15 - 3.69 15 - 3.69 3.66 

มหาวิทยาลัย (รวม) 54 - 3.52 56 - 3.62 57 - 3.66 3.60 
ที่มา ผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ เดอืนพฤศจิกายน 2564 

 
จากตารางที่ 2.38 ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ตามองค์ประกอบที่ 1 ผ่านทุกหลักสูตร ซึ่งคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยทั้ง 3 ปี มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.66 คะแนน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 3.64 คะแนน และน้อยที่สุด คือ 
คณะวิทยาการจัดการ 3.51 คะแนน โดยในปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินมีการพัฒนาขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.6  การวิจัยและนวัตกรรม 
 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียด 
ดังตารางที่ 2.39 - 2.41 
ตารางท่ี 2.39 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

แหล่งทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 กับ พ.ศ. 
2563 เพ่ิมขึ้น(+) ลดลง(-) (ร้อย

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

1. งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 1,486,000.00 18.07 979,000.00 12.65 0.00 0.00 -100.00 
2. กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) 701,000.00 8.53 700,000.00 9.04     368,000.00  2.88 -47.43 
3. ทุนภายนอก 5,831,336.60 70.91 6,061,000.00 78.31 11,866,000.00 96.99 95.78 

 - ทุนวิจัยจาก  ววน. 0.00   3,461,000.00 43.42 7,391,000.00 80.85 119.90 
- ทุนวิจัยจาก สกอ. และ สกว. 5,831,336.60 70.91 2,500,000.00 32.30 2,500,000.00 0.00 0.00 
 - ทุนวิจัยร่วมกับ มรภ.เลย *     100,000.00 1.29  1,975,000.00  16.14 1,875.00 

4. ทุนวิจัยของคณะ 205,000.00 2.49 -  - - - - 
รวม 8,223,336.60 100 7,740,000.00 100.00 12,234,000.00 100.00 58.06 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

จากตารางที่ 2.39 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากทุกแหล่งทุนจ านวน 12,234,000.00 บาท เมื่อพิจารณา พบว่า
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 58.06 จากทุกแหล่งทุน โดยที่งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณจากกองทุนวิจัย  
(งบเงินรายได้) ลดลงร้อยละ -47.43 ทุนภายนอก (ทุนวิจัยร่วมกับ มรภ.เลย *) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1,875.00  

หมายเหตุ * เป็นงบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยภายใตโ้ครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพ้ืนที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นฯ  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.40  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ปี พ.ศ. 2564 

ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

จากตารางที่ 2.40  ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสถาบัน จ านวน 368,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.59 และจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยภายนอกให้คณะในภาพรวม จ านวน 9,891,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.41 คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะครุศาสตร์ ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์งบประมาณวิจัยโดยเฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน คณะที่มาก
ที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64,747.37 บาท รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 28,474.58 บาท  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17,938.77 บาท และน้อยที่สุด คือ 
คณะครุศาสตร์ 9,054.05 บาท  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดยังต่ ากว่าเกณฑ์ 
หมายเหตุ   1.  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ  
 2. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนด (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท/คน/ปี และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

60,000 บาท/คน/ปี) 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ผลการด าเนินงาน (ปี พ.ศ. 2564) 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
กลุ่มสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังสิ้น 
(บาท)  

ร้อยละ 
คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

1.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน
สถาบัน (บาท) 

- 58,000 80,000 230,000 368,000.00 3.59 

2.  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์าก
ภายนอกสถาบัน (บาท) 

670,000 1,700,000 1,600,000 5,921,000 9,891,000.00 96.41 

รวมจ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจัย (1+2) (บาท) 670,000 1,758,000 1,680,000 6,151,000 10,259,000.00 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด* (326 คน) 74 98 59 95   

งบประมาณเฉลี่ยต่ออาจารย์ 1 คน. 9,054.05 17,938.77 28,474.58 64,747.37  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.41  ข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี รวม 

1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)  75 100 59 96 330 
2. นักวิจัย (คน) 41 60 30 59 190 

ร้อยละของนกัวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ 54.67 60.00 50.85 61.46 57.58 

3. โครงการวิจัย  10 26 14 16 66 

ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  13.33 26.00 23.73 16.84 20.03 

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 79 69 43 76 267 
4.1 ISI - - - - - 
4.2 Scopus - 1 2 2 5 
4.3 TCI กลุ่ม 1 1 2 - 9 12 
4.4 TCI กลุ่ม 2 30 27 26 7 90 
4.5 ประชุมวิชาการ  ระดบันานาชาต ิ 10 7 - 5 22 
4.6 ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 37 20 15 50 122 
4.7 ต ารา/หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 1 5 - - 6 
4.8 มีการยื่นอนุสิทธิบัตร - - - 3 3 
4.9 ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร     - 
4.10 ผลงานสร้างสรรค์ที่ดีรับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 1 - - 1 
4.11 ผลงานสร้างสรรค์ที่ดีรับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ - 6 - - 6 

ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

จากตารางที่ 2.41 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการท่ีเป็นนักวิจัย ร้อยละ 57.58 โดยคณะที่มีนักวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 61.46 รองลงมา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 60.00 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 54.67 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 50.85 ตามล าดับ มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยเฉลี่ยร้อยละ 20.03 
โดยคณะที่มีโครงการวิจัยมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 26.00 รองลงมาคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 23.73 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 16.84 
และ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 13.33 ตามล าดับ และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่โดยการประชุมวิชาการระดับชาติมากที่สุด จ านวน 122 ผลงาน (ร้อยละ 45.69) รองลงมา คือ ฐาน 
TCI กลุ่ม 2 จ านวน 90 ผลงาน (ร้อยละ 33.71) และผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่โดยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  จ านวน 22 ผลงาน (ร้อยละ 8.24) ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.7  การบริการวิชาการ 
          ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดีรับจัดสรรงบประมาณตามนโยบายในการพัฒนาชุมชน (Component of Rural Development Policy)  

ตารางที่ 2.42  ข้อมูลจ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามนโยบายในการพัฒนาชุมชน (Component of Rural Development Policy) ของงบประมาณแผ่นดิน 
ผลผลิตยุทธ์ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
จ านวน
กิจกรรม 

นโยบายในการพัฒนาชุมชน (Component of Rural Development Policy) 

Environmental 
Conditions 

Ecological 
Setting 

Technology Infrastructure 
Self-

Reliance 
Law and 
Order 

Education 
Training 
Program 

Distributive 
Justice 

Medical 
and Health 

care 
การรักษา

สิ่งแวดล้อม 
การวางระบบ
นิเวศวิทยา 

เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน 
การพึ่งพา
ตนเอง 

กฎหมาย
ระเบียบ 

การศึกษา การอบรม 
ความเท่า

เทียม/ยุติธรรม 
การแพทย์และ

สุขภาพ 
ครุศาสตร ์ 35     1  12 21 1  
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

11 2  1    3 5   

วิทยาการจัดการ 25 1 3   1 1  16 1 2 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 59 6 3   4 1 11 32  2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 41 1 2 5  12 1 2 17 1  
สถาบันอยุธยาศึกษา 152 1 3 6  8 2 28 100 1 3 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13  1 2 1   4 3  2 

รวม 336 11 12 14 1 26 5 60 194 4 9 
จากตารางที่ 2.42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 336 กิจกรรม ซ่ึงมีการด าเนินงานการบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ ด้าน 

Training Program 194 กิจกรรม รองลงมา คือ ด้าน Education 60 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ด้าน Infrastructure 1 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการมากท่ีสุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา 152  กิจกรรม รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 
กิจกรรม 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 
8,717,880.00 บาท จ านวน 19 โครงการ 169 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.43 - 2.46 
 

ตารางท่ี 2.43  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2563กับ พ.ศ. 2564 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

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

ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 5 34 1,250,400.00 7 114 6,515,810.00 6 69 3,254,240.00 37.33 -50.06 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1 17 425,000.00 1 18 500,000.00 1 18 502,300.00 5.76 +0.46 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 10 222,850.00 1 13 345,300.00 1 12 335,900.00 3.85 -2.72 
4. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

2 26 585,000.00 1 16 480,000.00 1 16 480,000.00 
5.51 

0.00 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 37 4,092,200.00 7 50 3,440,540.00 7 31 3,765,440.00 43.19 +9.44 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 5 11 524,506.10 3 8 393,750.00 2 11 331,400.00 3.80 -15.83 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 18 640,740.00 1 5 89,000.00 1 5 48,600.00 0.56 -45.39 

รวม 20 153 7,740,696.10 21 224  11,764,400.00  19 169  8,717,880.00  100.00 -25.90 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.43 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 25.90 ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 43.19 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 37.33 นอกนั้นได้รับการจัดสรรใกล้เคียง
กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.44  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณที่จัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

โครงการ กิจกรรม จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 6 69 5,954,240 51.99 3,581,540.04 57.47 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 18 502,300.00 4.39 395,020.91 6.34 
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 12 335,900 2.93 167,600 2.69 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 16 480,000.00 4.19 479,994.00 7.70 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 31 3,765,440 32.88 1,227,498 19.70 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 2 18 366,000 3.20 331,400 5.32 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 5 48,600.00 0.42 48,600.00 0.78 

รวม 19 169 11,452,480 100.00 6,231,652.95 54.41 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.44 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จ านวน 19 โครงการ และ 169 กิจกรรม ใช้งบประมาณ 11,452,480 บาท  
ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 54.41ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 45.59 โดยคณะครุศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้สูงสุด ร้อยละ 57.47  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.44  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 52  12 3 2  69 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 1 8 - - 3 18 

3. คณะวิทยาการจัดการ 5 6 1 -   12 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 4 - - - - 16 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 6  19  4  - 2 - 31 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา - - - - 2 16 18 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 - - - - - 5 

รวม 86 30 25 3 6 19 169 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.44 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 169 กิจกรรม ซ่ึงมีการด าเนินงานการบริการวิชาการมากท่ีสุด คือ ด้าน

การศึกษา 86 กิจกรรม รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ 30 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 69  กิจกรรม รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 31 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 กิจกรรม 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 169 กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก 
รายละเอียดตามตารางที่ 2.45 
 

ตารางท่ี 2.45 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้

ประโยชน์ 

รวม
เฉลี่ย 

 1. มหาวิทยาลัย (กิจกรรมทั้งหมด 169 กิจกรรม)     
1.1 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ระยะต้นน้ า : ส ารวจปัญหา
ความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

- 100.00 - 100.00 

1.2 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ระยะกลางน้ า : โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุมกลุ่มฯ 

- 100.00 - 100.00 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
พื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ระยะปลายน้ า : ติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ 

- 100.00 - 100.00 

1.4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจากพื้นฐานจลุชีววิทยา 100.00 100.00 100.00 100.00 
1.5 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรยีนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 90.00 88.40 90.00 97.46 
1.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุในชุมชน 97.00 98.40 96.00 97.13 
1.7 การอบรม “ระบบ IOT เพื่อการเกษตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 97.50 96.00 97.80 97.10 
1.8 การอบรมการสรา้งการ์ตนูแอนเิมช่ัน (2D Animation) สร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร ์ - 96.75 - 96.75 
1.9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ - 96.40 - 96.40 
1.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค Disruption 

ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์” 
- 95.60 95.50 95.55 

 2. คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 69 กิจกรรม)     

2.1 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ระยะต้นน้ า : ส ารวจปัญหา
ความต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย 

- 100.00 - 100.00 

2.2 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
พื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ระยะกลางน้ า : โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมพัฒนา/ประชุมกลุ่มฯ 

- 100.00 - 100.00 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก
พื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง ระยะปลายน้ า : ติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ 

- 100.00 - 100.00 

2.4 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายโรงเรยีนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง 90.00 88.40 90.00 97.46 
2.5 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) สร้างสรรคด์้วยคอมพวิเตอร ์ - 96.75 - 96.75 
2.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ - 96.40 - 96.40 
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้

ประโยชน์ 

รวม
เฉลี่ย 

2.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุค Disruption 
ผ่านสื่อเทคโนโลยีออนไลน์” - 95.60 95.50 95.55 

2.8 การอบรมการออกแบบ Motion Infographic สื่อสร้างสรรค์หลากหลายมติ ิ - - - 94.90 
2.9 การอบรม Coding กับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนากระบวนการคิด

และการแก้ปัญหา 95.20 95.10 94.40 94.90 

2.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 96.80 - 92.80 94.80 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรม)     

3.1 โครงการ “คณุธรรมจรยิธรรมกับคนรุ่นใหม่” เพื่อให้เยาวชนสามารถน าไปใช้
และพัฒนาตนเอง 

85.70 87.80 87.20 86.90 

3.2 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่พร้อมใจลดใช้พลาสติก 88.20 85.75 86.25 86.73 
3.3 โครงการการพัฒนาศักยภาพดนตรีไทยในท้องถิ่น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรไีทยในรูปแบบอยุธยา” 
87.10 85.64 87.10 86.61 

3.4 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายเบื้องต้นส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 86.20 86.85 86.25 86.43 
3.5 โครงการเสรมิพลังชุมชนด้วยกระบวนการการมสี่วนร่วมท าแผนท่ีเดนิดินชุมชน

กลุ่มชาติพันธ์ุมอญบางปะอิน 
86.15 86.05 86.50 86.23 

3.6 โครงการแนะน าหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 85.42 87.00 86.20 86.21 
3.7 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน 85.85 86.50 86.25 86.20 
3.8 กิจกรรมอบรมการท าผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่สร้างสรรค์ได้ด้วยวัชพืช “ผักตบชวา” 86.50 86.15 85.35 86.00 
3.9 การจัดกิจกรรมค่ายภาษา English Edutainment Day Camp 85.40 86.20 85.40 85.67 
3.10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ “สื่อระบบออนไลน์ 

ดนตรีและนาฏศิลป์” 
85.25 86.10 85.67 85.67 

 4. คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมทั้งหมด 12 กิจกรรม)     
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองจิก 90.40 89.40 90.00 89.93 
4.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตยุค 4.0 87.40 88.00 87.20 87.53 
4.3 การอบรมเทคนิคการสร้างความประทับใจในการบริการลูกค้าในร้าอาหาร/เบเกอรี่ 87.00 85.00 90.40 87.47 
4.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างตราสินค้าการสร้างสื่อดิจิตอลและการจัดกิจกรรม

ทางการตลาดเพื่อการประชาสมัพนัธ์ 86.60 85.00 85.20 85.60 

4.5 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มช่องทางหารายได ้ 86.00 85.08 85.40 85.49 
4.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจโดยใช้ Business Model CANVAS 85.00 86.00 85.00 85.33 

 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม)     
5.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาจากพ้ืนฐานจุลชีววิทยา 100.00 100.00 100.00 100.00 
5.2 การอบรม “ระบบ IOT เพื่อการเกษตร” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 97.50 96.00 97.80 97.10 

5.3 
การอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่าน
สื่อดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) 

93.91 95.27 94.56 94.58 

5.4 การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมหัศจรรย์จุลินทรีย์ในท้องถิ่น 96.40 93.40 93.40 94.40 
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
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พึงพอใจ 
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ใช้

ประโยชน์ 

รวม
เฉลี่ย 

5.5 การอบรมห้องเรียนปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน 94.00 93.00 93.33 93.44 
5.6 โครงการรักวิทย์สนุกคิดกับการทดลองฟิสิกส์และดาราศาสตร์ 97.75 87.50 87.20 90.82 

5.7 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กิมจิจากเห็ดคุณภาพสูงเพื่อการส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชน ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

91.00 91.80 89.13 90.64 

5.8 การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED  89.00 90.00 91.00 90.00 
5.9 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-net ระดับมัธยมศึกษา 89.23 87.83 88.21 88.42 

5.10 
โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการติดเช้ือ
ในเด็กปฐมวัยและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า 

90.00 90.00 85.00 88.33 

 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา (กิจกรรมทั้งหมด 31 กิจกรรม)     
6.1 โครงการการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน 97.00 98.40 96.00 97.13 
6.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นยกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จักสาน 

จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ 4 พื้นที่เป้าหมาย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง) 94.20 95.80 92.60 94.20 

6.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกร 92.80 90.00 90.60 92.93 
6.4 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าท่ีของตนเอง 

และผู้อื่น  94.00 92.40 91.20 92.53 

6.5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  88.00 90.20 95.00 91.06 
6.6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  89.50 88.70 87.00 88.40 

 7. สถาบันอยุธยาศึกษา (กิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรม)     
7.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์พื้นฐานและออกแบบ

บรรจภุัณฑ์พร้อมตราสินคา้  92.50 95.40 95.00 94.30 

7.2 กิจกรรม อบรมเพื่อยกระดับผลติภัณฑส์ู่มาตรฐานทางการตลาด และพัฒนา
ช่องทางการค้าออนไลน์ (ผลติภณัฑ์เดิม จ.อ่างทอง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓) 

 90.50   92.30   93  91.93 

7.3 กิจกรรมประชาสมัพันธ์และจัดแสดงสินค้า 86.67 88.33 88.70 87.90 
 8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (กิจกรรมทั้งหมด 5 กจิกรรม)     

8.4 การอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลออนไลน ์ - 91.60 - 91.60 
8.3 กิจกรรมการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ - 87.80 - 87.80 
8.1 กิจกรรมการส่งเสรมิการอ่าน - 84.80 - 84.80 
8.2 กิจกรรมการจัดงาน library and IT Fair - 84.80 - 84.80 
8.5 กิจกรรมการจัดการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยดีิจทิัล - 78.20 - 78.20 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

จากตารางที่ 2.45 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน 
ที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน จ านวน 30 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มี
จ านวนกิจกรรมมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 10 กิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 กิจกรรม และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 กิจกรรม 
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2.5.8 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยตามแผนปฏิบัติราชการ
จ านวนทั้งสิ้น 1,735,943.00 บาท จ านวน 7 โครงการ 34 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.46 – 2.49  

 
ตารางท่ี 2.46  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรยีบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 กบั พ.ศ. 
2564 

+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) 
โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 4 4 119,400.00 1 2 35,700.00 2 3 99,650.00 179.13 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 7 110,300.00 1 8 451,000.00 1 6 256,300.00 -43.17 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 3 29,500.00 1 1 30,000.00 1 1 31,600.00 5.33 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 48,960.00 1 5 51,203.00 1 8 57,593.00 12.48 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 7 930,000.00 - - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 23 37 3,438,006.10 6 22 1,596,300.00 2 16 1,290,800.00 -19.14 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 10,000.00 - - - - - - - 

รวม 34 62 3,906,166.10 10 38 2,164,203.00 7 34  1,735,943.00  -19.79 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

 
 จากตารางที่ 2.46 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ร้อยละ 19.79  โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 74.36 ของงบประมาณทั้งหมด ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.47  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม จัดสรร (บาท) ร้อยละ เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 2 3 99,650.00 5.74 99,650.00 100.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 6 256,300.00 14.76 220,000.00 85.84 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 31,600.00 1.82 31,600.00 100.00 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 8 57,593.00 3.32 49,343.00 85.68 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - -   -   

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 2 16 1,290,800.00 74.36 1,014,600.00 78.60 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - -   -   

รวม 7 34 1,735,943.00 100.00 1,415,193.00 81.52 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.47 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยรวมทั้งหมด 7 โครงการ 34 กิจกรรม ใช้งบประมาณ

จ านวน 1,735,943.00 บาท ซ่ึงหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 74.36 โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ และมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละ 85.68 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.48 ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

หน่วยงาน กิจกรรม (จ านวน) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จ านวนคน) 

ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกจิกรรม (ร้อยละ) 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วม 
onsite online การได้รับความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ การน าไปใช้ประโยชน ์ ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครุศาสตร์ 3 250 135   92.6 92.4 90.4 91.8 
2. คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

6 500 593   85 85 85 85 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 100 145   85.4 87.4 85.2 86 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 240 280   91.45 91.45 93.91 92.27 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - -   - - - - 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 16 1,214   * 41,729 91.94 91.16 91.4 91.3 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - -   - - - - 

รวม 34 2,304 1,153 41,729  89.28 89.48 89.18 89.27 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

จากตารางที่ 2.48 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย จ านวน 34 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
42,882 คน ซึ่งก าหนดเป้าหมายไว้ที่ 2,304  คน เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ จ านวน 40,578 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ 
ร้อยละ 89.28 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.48 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 89.18 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 
85.00) โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 91.30   
 
หมายเหตุ * เป็นการจัดกิจกรรมและใช้การนับผู้เข้าร่วมผ่านสื่อออนไลน์ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของแต่ละ
หน่วยงาน จ านวน 34 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่
ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก รายละเอียดตามตารางที่ 2.49 
 

ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้

ประโยชน์ 

รวม
เฉลี่ย 

 1. มหาวิทยาลัย (กิจกรรมทั้งหมด 34 กิจกรรม)     
1.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

ในโรงเรียนและวัด 
94.60 98.00 98.20 96.93 

1.2 การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญประจ าปีวัดบรมพุทธาราม) 96.00 96.00 - 96.28 
1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
95.20 93.00 96.00 94.73 

1.4 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต ์ n/a 94.64 - 94.64 
1.5 การจัดการประกวดงานศิลปหตัถกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 94.50 90.60 97.20 94.10 
1.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 เรื่อง "การท า

เครื่องแขวนไทย" 
94.67 94.31 - 93.14 

1.7 โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 93.60 90.00 93.20 92.27 
1.8 โครงการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 93.60 90.00 93.20 92.27 
1.9 กิจกรรมการศึกษาเรียนรูจ้ากบุคคลผูไ้ด้รบัรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏผา่น

ระบบออนไลน์ ครั้งท่ี 2 
91.75 92.38 - 91.92 

1.10 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาครู 92.60 92.40 90.40 91.80 
 2. คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม)     

2.1 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรบันักศึกษาครู 92.60 92.40 90.40 91.80 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม)     

3.1 กิจกรรมการไหว้ครูและครอบครูทางดนตรไีทย ประจ าปีการศึกษา 2564 87.27 88.31 86.54 87.37 
3.2 กิจกรรมการไหว้ครูและครอบครูทางนาฏศิลปไ์ทย ประจ าปีการศึกษา 2564 86.97 86.44 87.03 86.81 

 4. คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมทั้งหมด 1 กิจกรรม)     
4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองจิก 

(เชิงวัฒนธรรม) 90.40 89.40 90.00 89.93 

 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม)     
5.1 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยพลังงานทดแทนและการอนุรกัษ์พลังงาน

ในโรงเรียนและวัด 
94.60 98.00 98.20 96.93 

5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

95.20 93.00 96.00 94.73 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.49 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้

ประโยชน์ 

รวม
เฉลี่ย 

5.3 การจัดประกวดงานศลิปหัตถกรรม สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 94.50 90.60 97.20 94.10 
5.4 กิจกรรมการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 93.60 90.00 93.20 92.27 
5.5 กิจกรรมการไหวพระวิษณุและปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 93.60 90.00 93.20 92.27 
5.6 กิจกรรมเปิดโลกอาชีวอนามัยสานสายใยใส่ใจวัฒนธรรม 90.00 95.00 90.00 91.67 
5.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ขนมไทยอาชีพทางเลือกของคนรุ่นใหม ่ 89.60 90.00 88.50 89.37 
5.8 โครงการสักการะพระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ปีการศึกษา 2564 80.50 85.00 95.00 86.83 

 6. สถาบันอยุธยาศึกษา (กิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม)     
6.1 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญประจ าปวีัดบรมพุทธาราม) 96.00 96.00 - 96.28 
6.2 กิจกรรมวันสงกรานต ์ n/a 94.64 - 94.64 
6.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2 เรื่อง "การท า

เครื่องแขวนไทย" 94.67 94.31 - 93.14 

6.4 กิจกรรมการศึกษาเรียนรูจ้ากบุคคลผูไ้ด้รบัรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏผา่น
ระบบออนไลน์ ครั้งท่ี 2 91.75 92.38 - 91.92 

6.5 กิจกรรมการศึกษาเรียนรูจ้ากบุคคลผูไ้ด้รบัรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏผา่น
ระบบออนไลน์ ครั้งท่ี 1 91.88 92.71 - 91.67 

6.6 กิจกรรมการศึกษาเรียนรูจ้ากบุคคลผูไ้ด้รบัรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏผา่น
ระบบออนไลน์ ครั้งท่ี 3 91.33 92.22 - 91.55 

6.7 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี ๖ 90.40 91.40 - 89.93 

6.8 การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 90.80 89.20 - 89.87 
6.9 การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลยัแห่งเมือง

มรดกโลก n/a 89.10 - 89.10 

6.10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 เรื่อง “การเชิด
หนังใหญ”่ 88.62 88.87 - 88.78 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.9 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย
ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 3,052,400.00บาท จ านวน 5 โครงการ 32 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.50 – 2.53 

 

ตารางท่ี 2.50 เปรียบเทียบข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 กับ พ.ศ. 2563 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 

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

(บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 3 3 316,400.00 1 7  301,900.00  1 1 200,000.00 -33.75 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 1 116,525.00 1 1  102,218.00  - - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ - - - 2 14 2,471,540.00  2 13 2,472,400.00 +0.03 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 7 55,000.00 1 1  60,000.00  1 16 320,000.00 +433.33 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 3 630,000.00 - - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 1 32,000.00 1 1  30,000.00  1 2 60,000.00 +100.00 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 8,000.00 - -  -  - - - - 

รวม 11 17 1,157,925.00 6 24 2,965,658.00  5 32 3,052,400.00 +2.92 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2563) 

  
จากตารางที่ 2.50  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.92 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 433.33 ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับการจัดสรร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.51  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม  บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 1 1 200,000.00 6.55 199,970.00 99.99 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - - - - - 
3. คณะวิทยาการจัดการ 2 13 2,472,400.00 81.00 2,148,121.00 86.88 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 16 320,000.00 10.48 319,999.98 100.00 
5. สถาบันวิจยัและพัฒนา - - - - - - 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 2 60,000.00 1.97 60,000.00 100.00 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - -  - - 

รวม 5 32 3,052,400.00 100.00 2,728,090.98 89.38 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.51 โครงการ/กิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งหมด 5 โครงการ 32 กิจกรรม 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,052,400.00 บาท  โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 81.00 ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย ทั้งสิ้น 2,728,090.98 คิดเป็นร้อยละ 89.38 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.52  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 105 154 95 93.40 95 94.46 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - - - - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 13 320 320 วัดผลจากจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีไดร้บัการยกระดับ กิจกรรมละ1 ผลิตภัณฑ ์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 680 906 89.21 88.88 89.07 89.05 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 2 60 60 89.03 89.2 88.54 88.81 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - - - - - 

รวม  32  1,165  1,440 91.08 90.49 90.87 90.77 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

จากตารางที่ 2.52 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย จ านวน 32
กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,440 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 275 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 
91.08 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.49 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 90.87 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 94.46 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพระบรมรา
โชบายของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 34 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จาก
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่
ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก รายละเอียดตามตารางที่ 2.53 
 
ตารางท่ี 2.53  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ

พระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

รวม
เฉลี่ย 

 1. มหาวิทยาลัย     
1.1 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก อ าเภอ

ท่าเรือ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
97.00 98.50 100.00 98.50 

1.2 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก อ าเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

97.00 98.50 100.00 98.50 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก อ าเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

97.00 98.50 100.00 98.50 

1.4 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก อ าเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

97.00 98.50 100.00 98.50 

1.5 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชน ชุมชนบ้านคลอง
ทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

95.00 97.50 100.00 97.50 

1.6 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชนชุมชนตลาดใหม่ 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอ่างทอง 

95.00 97.50 100.00 97.50 

1.7 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑแ์ละยกระดับผลิตภณัฑ์ชุมชนชุมชนโผงเผง 
ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

95.00 97.50 100.00 97.50 

1.8 กิจกรรมส่งเสริมและเสรมิสร้างอาชีพด้วยการผลิตน้ ากระชายพาสเจอร์ไรซ์
เพื่อสร้างภมูคุ้มกันตา้น COVID-19 (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 

40.00 92.00 92.50 93.50 

1.9 กิจกรรมเคมสีอนน้อง รู้รักสามัคค ีมีระเบยีบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น (สาขาวิชาเคมี) 

40.00 94.00 93.38 93.33 

1.10 กิจกรรมการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในการเข้าเสนอช่ือกฎหมายของ
ประชาชน (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

40.00 86.40 91.00 92.60 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.53  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
พระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

รวม
เฉลี่ย 

 2. คณะครุศาสตร์ (จ านวน 3 กิจกรรม)     
2.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรยีนรูส้ าหรับครูและบคุลากร

ทางการศึกษาในโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวดัสระแก้ว 
95 93.40 95 94.46 

2.2 พัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณส์อนในสถานศึกษาส าหรับ
นักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน จ.สระแก้ว 

95 93.40 95 94.46 

2.3 “ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครโูรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดนในจังหวดัสระแก้ว” ณ โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนประชา
รัฐที่ 1 

95 93.40 95 94.46 

 3. คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 13 กิจกรรม)     
3.1 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก อ าเภอ

ท่าเรือ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
97.00 98.50 100.00 98.50 

3.2 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก อ าเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

97.00 98.50 100.00 98.50 

3.3 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก อ าเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

97.00 98.50 100.00 98.50 

3.4 กิจกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้กับชุมชนฐานราก อ าเภอ
นครหลวง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

97.00 98.50 100.00 98.50 

3.5 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุมชนบ้านคลอง
ทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

95.00 97.50 100.00 97.50 

3.6 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนตลาดใหม่ 
อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

95.00 97.50 100.00 97.50 

3.7 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนโผงเผง 
ต าบลโผงเผง อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

95.00 97.50 100.00 97.50 

3.8 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผู้สงูอายุ 
ต าบลปากจั่น อ าเภอนครหลวง จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

83.33 91.67 100.00 91.67 

3.9 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มสตรีมสุลมิ 
สีหนาถ อ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

83.33 91.67 100.00 91.67 

3.10 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนชุมชนล้านลาว 
ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จงัหวัดอ่างทอง 

83.33 91.67 100.00 91.67 

 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 16 กิจกรรม)     
4.1 กิจกรรมส่งเสริมและเสรมิสร้างอาชีพด้วยการผลิตน้ ากระชายพาสเจอร์ไรซ์

เพื่อสร้างภมูคุ้มกันตา้น COVID-19 (สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์) 
40.00 92.00 92.50 93.50 

4.2 กิจกรรมเคมสีอนน้องรู้รักสามัคคี มีระเบยีบวินัย เข้าใจสิทธิของตนเองและ
ผู้อื่น (สาขาวิชาเคมี) 

40.00 94.00 93.38 93.33 
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ตารางท่ี 2.53  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
พระบรมราโชบายจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

รวม
เฉลี่ย 

4.3 กิจกรรมการเสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในการเข้าเสนอช่ือกฎหมายของ
ประชาชน (สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

40.00 86.40 91.00 92.60 

4.4 กิจกรรมกล้วยสามัคคีบนวิถีชาววิทย์ (สาขาวิชาจุลชีววิทยา) 45.00 96.60 91.00 91.20 
4.5 การเสวนาการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ภายใต้บริบท

สังคมรู้รักสามัคคีและหน้าที่พลเมืองไทย (ฟิสิกส์) 
40.00 90.00 89.60 91.20 

4.6 กิจกรรมหัวใจเดียวกัน (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) 46.00 88.25 92.12 90.15 
4.7 กิจกรรมรู้รักสามคัคีรูห้น้าที่ รูร้ักษ์สิง่แวดล้อม (สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 40.00 89.00 87.00 89.00 
4.8 กิจกรรมวิศวกรรมการจดัการถ่ายทอดวิธีปฐมพยาบาล และการดับเพลิง

เบื้องต้นสู่ชุมชนอย่างปลอดภัย (สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ) 
42.00 90.48 90.00 88.73 

4.9 กิจกรรมการสืบสานคุณความดีแบบไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
(สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) 

62.00 86.45 85.40 88.60 

4.10 กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ะเต็มศกึษา (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 50.00 89.23 87.83 88.21 
 5. สถาบันอยุธยาศึกษา(กิจกรรมทั้งหมด 2 กิจกรรม)     

5.1  กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 1 89.56 89.29 88.47 88.81 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 
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2.5.10 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 2.54 – 2.56 
 

ตารางท่ี 2.54  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงาน 
จ านวนข้อตกลง 

ความร่วมมือทั้งหมด 
(ฉบับ) 

จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการ 
ท าข้อตกลงความร่วมมือ สถานะการด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือ 

ภายในประเทศ ต่างประเทศ Active 
MOU 

Active 
MOA 

Non-
Active 
MOU  

Non-
Active 
MOA  

1. มหาวิทยาลัย 4 - 4 - - 4 - 
2. คณะครุศาสตร์ 4 3 1 1 3 - - 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 5 2 - 5 2 - 
4. คณะวิทยาการจัดการ 10 9 1 1 9 - - 
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 13 - - 12 - 1 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 11 - - 11 - - 
7. สถาบันอยุธยาศึกษา 3 3 - - 3 - - 
8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5 - - 5 - - 

รวม 57 49 8 2 48 6 1 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 

จากตารางที่ 2.54 มหาวิทยาลัยมีจ านวนข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งสิ้น 57 ฉบับ เป็นหน่วยงานในประเทศ จ านวน  49 ฉบับ และหน่วยงานต่างประเทศจ านวน  8  ฉบับ  
และในจ านวนนี้ได้ด าเนินการตามข้อตกลง จ านวน 50 ฉบับ และไม่ได้ด าเนินการตามข้อตกลง จ านวน 7 ฉบับ  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 

ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

 1. คณะครุศาสตร์ (จ านวน 3 ฉบับ)    
1.1 โรงเรียนในท้องถิ่น จ านวน 40 โรงเรียน 

 
ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือในการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา (2) การส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ และ (3) การศึกษายกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพิ่มขึ้น 

 - 

1.2 โรงเรียน จ านวน 76 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (21 แห่ง) โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (14 แห่ง) โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
(4 แห่ง) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 (12 แห่ง) โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (4 แห่ง) 
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (7 แห่ง) 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (3 แห่ง) 
โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 
(6 แห่ง) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (2 
โรงเรียน) โรงเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (3 โรงเรียน) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (2) การจัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลีย้งโรงเรียนขนาดเล็ก และ 
(3) การจัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่นิเทศติดตาม 
 
 

 - 

ตารางท่ี 2.55  รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

1.3 โรงเรียน จ านวน 100 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 (34 แห่ง) โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 (20 แห่ง) โรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง (5 แห่ง) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (17 แห่ง) โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 
(3 แห่ง) โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
(8 แห่ง) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง 
(3 แห่ง) โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา (6 แห่ง) วิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุ ธยา และโรง เรี ยนในสั งกัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (3 โรงเรียน) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (2) การจัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลีย้งโรงเรียนขนาดเล็ก และ 
(3) การจัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่นิเทศติดตาม 
 
  - 

 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จ านวน 5 ฉบับ)   
2.1 มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย ์ ข้อตกลงความร่วมมือ 

- โครงการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ  
ผลการด าเนินงาน 
(1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในวารสารของหน่วยงาน 
ทั้งสองสถาบัน และ (2) การจัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

 - 

2.2 ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (2) การให้การสนับสนุนองค์ความรู้
และบุคลากรทางด้านกฎหมาย และ (3) การส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายและกิจกรรม
สร้างจิตส านึกเยาวชนนักพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

 - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือทางวิชาการในการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย  
ผลการด าเนินงาน 
(1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อน าไปสู่เครือข่ายระดับชาติและนานาชาติ เกิดการเรียนรู้แนวทางเทคนิค 
กลวิธีการพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น (2) การสนับสนุน ส่งเสริม ด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมด้านต่างๆ และ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรร่วมกันเพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) (3) การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับต่างๆ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การการศึกษา 
และการศึกษาดูงานระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกันท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้าง
องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้มีความหลากหลาย (4) การสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาวิชาการ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม 
การประชุมวิชาการ ในระดับกับนโยบายภาครัฐและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกัน (5) การสนับสนุน ส่งเสริม การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม พัฒนางานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่น
มีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นร่วมกัน  (6) การสนับสนุน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนกาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา โดยแลกเปลี่ยน
บุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษา และจัดให้มีวิทยากร การประชุม อบรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาสู่มาตรฐานสากล และ (7) การสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาวารสารวิชาการ จุลสาร การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
แลกเปลี่ยนข่าวสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันอันน าไปสู่มาตรฐานสากล 

 - 

2.4 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด ต าบลเกาะเกิด 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
- การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1) เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด และผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้ช่วยเหลือนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 
ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (2) เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดและผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุชน ประชาชนท่ัวไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพระราชบัญญัติและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

2.5 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์ ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษา การท านุบ ารุงและการบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม (นาฏศิลป์ -ดนตรี) 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 

(1) การส่งเสริมสนับสนุนทางด้นการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม (2) การใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย เช่น 
นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้
การด าเนินงานของทั้งสองฝ้ายบรรลุตามเป้าหมาย (3) การด าเนินกจิกรรมหรือโครงการอื่นๆ ท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

 - 

 3. คณะวิทยาการจัดการ (จ านวน 9 ฉบับ)   
3.1 อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรอียุธยา ข้อตกลงความร่วมมือ 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  
ผลการด าเนินงาน 
- การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน เพื่อการพัฒนาบริหารหลักสูตรและพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่ได้รับการออกแบบไว้ใน
หลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

 - 

3.2 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  
ผลการด าเนินงาน 
- การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน เพื่อการพัฒนาบริหารหลักสูตรและพัฒนา
คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่ได้รับการ
ออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

 - 
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ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

3.3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบณัฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ผลการด าเนินงาน 
- การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน เพื่อการพัฒนาบริหารหลักสูตรและพัฒนา
คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่ได้รับการ
ออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

 - 

3.4 บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ผลการด าเนินงาน 
- การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน เพื่อการพัฒนาบริหารหลักสูตรและพัฒนา
คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่ได้รับการ
ออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

 - 

3.5 บริษัทอินไซท์ ฮอลเิดย์ คลับ จ ากัด ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบณัฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ผลการด าเนินงาน 
- การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน เพื่อการพัฒนาบริหารหลักสูตรและพัฒนา
คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตามผลลพัธ์การเรยีนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่นักศึกษาด้วยการเช่ือมโยงสาระการเรียนรู้ในช้ันเรียนที่ได้รับการ
ออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

 - 

3.6 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มฯ ข้อตกลงความร่วมมือ  - 
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มี ไม่มี 

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ร่วมกับ
บริษัทซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน 
- (1) การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 100 ทุนต่อปีการศึกษา (2) การเป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ ในช่วงที่นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทจัดหา (3) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการท างานจริง 
โดยตกลงรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการของบริษัท (4) การจัดท า
หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน (5) การพัฒนาบุคลากรของ 
ทั้งสองฝ่ายตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน (6) การด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินโครงการตามที่ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

3.7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ 
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  
 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ Memorandum of Understanding 
ผลการด าเนินงาน 
- (1) โครงการ “ธุรกิจค้าปลีกจ าลอง “มินิบิ๊กซี พี่สอนน้อง” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับ
นักศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกในร้านค้าบิ๊กซีรูปแบบ Mini Big C (2) โครงการ “การร่วมมือด้านการ
วิจัยตลาด” ในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพการเปิดร้านมินิบิ๊กซี เพื่อรองรับการขยายร้านสาขาในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการ
ท าโครงการ งานวิจัย การฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (3) โครงการ “รับ
นักศึกษาฝึกงาน” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ช้ันปีท่ี 3 และ 4 
ที่สนใจสู่อาชีพอุตสาหกรรมค้าปลีกเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัทฯ (4) โครงการ 
“วิทยากรพิเศษให้ความรู้ค้าปลีก” ทางบริษัทฯ ส่งผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานด้านค้าปลีกเพื่อร่วมสรา้งหลักสตูรและเปน็
วิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมฝึกงานกับสถานประกอบการ (5) โครงการ “รับนักศึกษาเข้าท างาน” เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเมื่อส าเร็จการศึกษาทางบริษัทฯ จะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจ าของบริษัทเป็นกรณี
พิเศษ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อัตราว่างและปัจจัยอื่นๆ ที่บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม (6) โครงการ “ช าระธรรม
เนียมการศึกษา” เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผ่านช่องทางสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา (7) โครงการวิชาการ
อื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นและเห็นมุมมองนอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์จริงจากบริษัทฯ (8) การด าเนินการตามกรอบและแนวทางการร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจฉบับนี้ 
คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการด าเนินการของฝ่ายตนเองทั้งสิ้น  

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

3.8 ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล 
ผลการด าเนินงาน 
- การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ผ่านการเรียนการสอนทั้งในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 
โดยจัดท าหลักสูตรการประชุมและนิทรรศการส าหรับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (Introduction to MICE Industry) 
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามโครงร่าง
มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อใช้ในการจัดอบรมแก่บุคคลทั่วไป
และเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา 

 - 

3.9 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 8 แห่ง และ Airbnb   

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ผลการด าเนินงาน 
- (1) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยเป็นความร่วมมือ 
ซึ่งกันและกันในส่วนที่เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 8 แห่ง และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
(2) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานโดยมุ่งเน้นการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 แห่ง และ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการจัดโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยใช้ 
อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (3) การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน
การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ และข้อมูลต่างๆ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (4) การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จ านวน 8 แห่ง บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี
ให้เกิดการเรียนรู้และน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (5) 
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และนักศึกษาในความรับผิดชอบใช้สินค้า OTOP เช่น การใส่ผ้าไทย 
การซื้อสินค้า OTOP เป็นของใช้ในชีวิตประจ าวัน   

 - 

 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จ านวน 13 ฉบับ)   
4.1 ชมรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 - 
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 ผลการด าเนินงาน 
(1) การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับงานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (2) นักศึกษาสาขา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในรูปแบบการอบรม online 
(3) นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท ากิจกรรมร่วมกับชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เนื่องในวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน (วัน จป.) (4) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ้นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ฉีดพ่นละอองท าความสะอาดภายในอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้อง
ส านักงาน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ทุกห้อง ห้องลิฟท์ และห้องน้ าชายหญิงทุกห้อง ให้สะอาดและปลอดภัยจากเช้ือไวรัส COVID-19 

4.2 โรงเรียนหอวังปทุมธานี  ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทุกแผนการเรียน และร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สร้างความร่วมมือในการกาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การสนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (2) การสนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทักษะและด้านการวิจัย (3) การสนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (4) การสนับสนุนให้ค าปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดของ มหาวิทยาลัย (5) การสนับสนุน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ภายใต้หลักสูตรของมหาวิทยาลยั (6) การให้สิทธิกับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนที่มีผลการเรยีนเฉลีย่สะสม 5 ภาคเรยีน
ไม่ต่ ากว่า 3.00 เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 5 คน (7) การให้สิทธิกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะ 
ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับหลักสูตรลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อใน
หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 คน โดยให้ส่งเป็นเอกสาร Portfolio ซึ่ง
แสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม การกระท าความดี มีคุณธรรมจริยธรรมทีเ่ป็นที่ประจักษ์และอุทิศ
ตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ โดยผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เกิน 3 ปีย้อนหลังนับจากปีที่สมัคร 

 - 
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มี ไม่มี 

4.3 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 
บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงวานสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้ อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยและให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มีงานท าในระดับที่สูงขึ้น 

-  

4.4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา  
,บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริก แฟคทอรี่ ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด ,บริษัท ออโตไดแด็กติก 
จ ากัด ,บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากัด 
,บริษัท ไทยแอดวานซเ์ซ็นเตอร์ จ ากัด และบริษัท 
ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝมีือแรงงาน สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 
ผลการด าเนินงาน 
- (1) การจัดโครงการอบรมหลักสตูร Automation System Integration & Commissioning และ (2) โครงการอบรม
หลักสตูร Robotic peripheral System & Commissioning 

 - 

4.5 โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 
แห่ง กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) จ านวน 1,500,000 บาท 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (สมรรถนะ PISA) 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (2) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด าเนินการ 3 หลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 2/2563 

 - 

4.6 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 
ผลการด าเนินงาน 
(1) ความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรวิทยา (2) การพัฒนาจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้นักศึกษาและบุคลากรภายนอก 
(3) การพัฒนางานวิจยับุคลากรและการจัดการเรียนการสอน และ (4) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม  

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

4.7 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภมูิภาคอาเซียน AUCC 
(ASEAN Undergraduate Conference in Computing) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
- (1) การจัดโครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน และ (2) การส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอ
งานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

 - 

4.8 เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม ,มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ,มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ,มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ (2) การมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา (3) การน าเสนอเผยแพร่
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ (4) การจัดกิจกรรมการออกค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (5) การจัด
กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (6) การเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่เครือข่ายเห็น
ควรร่วมกัน 

 - 

4.9 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ผลการด าเนินงาน 
- กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ (1) การสนับสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม (2) การวางแผนและสนับสนุนการท างานของชมรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดกากรขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (3) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ และ (4) การสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับการท างาน   
- มหาวิทยาลัย ด าเนินการ (1) การสนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) 
(2) การผลักดันกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) (3) การเผยแพร่ช่อมูลข่าวสาร
การด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และ (4) การสนับสนุนในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับการท างาน 

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

4.10 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ และ
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุร ี

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
และบูรณาการด้านการวิจัยและพฒันา สร้างนวัตกรรมใหมด่้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา และ (2) การสรา้งนวัตกรรมใหม่ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 

 - 

4.11 บริษัท เอส.พี. เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จ ากัด  ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม” 
ผลการด าเนินงาน 
(1) องค์กรส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกและจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อน าส่งกระบวนการรีไซเคิล (2) องค์กร
สนับสนุนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะในพื้นที่ด้วยการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว (3) องค์กรร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกัน (4) องค์กรสร้างสัมพันธภาพอันดีและประสานความร่วมมือในระยะยาวกับ
หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนท่ี เช่น ชุมชนสถานศึกษา วัด และโรงงาน ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 - 

4.12 บริษัท ซติิเซน็ แมชชินเนอรี ่เอเซยี จ ากัด ข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการความร่วมมือในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการ 
ผลการด าเนินงาน 
(1) ด าเนินการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ (2) การก าหนดภาระงาน หัวข้อวิจัยที่ตรงกับวิชาชีพ
และประสบการณ์การท างาน (3) การให้ความรู้และดูแลนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติงาน 

 - 

4.13 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ,โรงเรียน
อุดมศีลวิทยา ,โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ ,
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ,โรงเรียนสตรีอ่างทอง ,
โรงเรียนอยุธยานุสรณ ์,โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" ,
โรงเรียนบางไทรวิทยา ,โรงเรียนโยธินบูรณะ
อ่างทอง ,โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา ,โรงเรียนบาง
เสด็จวิทยาคม ,โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ,
โรงเรียนอุทัย และโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการระดับสูง  
ผลการด าเนินงาน 
(1) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการอบรมเทคนิคปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างหน่วยงานการศึกษาท้ังสอง ส าหรับครูอาจารย์และนักเรียนรวมทั้งเป็นทีปรึกษาพิเศษโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษา (3) การสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4) การประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

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

 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา (จ านวน 11 ฉบับ)    
5.1 มหาวิทยาลัยนเรศวร ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

และสถาบันเครือข่าย 17 แห่ง  
ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค (Regional Research Ethics 
Committee: RREC) 
ผลการด าเนินงาน 
- - การจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรภายใน เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ 
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและให้การพิจารรารวดเร็วไม่ซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากร 

 - 

5.2 ชมรมจักรยานต าบลคลองจิกเพื่อสุขภาวะ นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน ,โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด  
,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลคลองจกิ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สมาคมกรุงเก่าเพื่อ
การพัฒนา มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย 
และเทศบาลต าบลคลองจิก 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้บริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนจักรยานต าบลคลองจิก เพื่อสุขภาวะและการท่องเที่ยว 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การสนับสนุนทรัพยากรด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้และการให้บริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนจักรยานต าบลคลองจิก 
เพื่อสุขภาวะและการท่องเที่ยว (2) การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนคู่ชุมชนตลอดไป และ (3) การร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ณ ต าบลคลองจิก 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - 

5.3 ชุมชนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร 
ผลการด าเนินงาน 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 - 

5.4 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลยีล่้น 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลยี่ล้น 
ผลการด าเนินงาน 
- - การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลยี่ล้น-เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการให้บริการแก่ชุมชนในต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จงัหวัดอ่างทอง 

 - 
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การด าเนินงาน 
มี ไม่มี 

5.5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางนมโค 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทรโดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางนมโค 
ผลการด าเนินงาน 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทรโดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางนมโค 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

 - 

5.6 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและการให้บริการวิชาการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทรโดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง 
ผลการด าเนินงาน 
- การถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทรโดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการกับองค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง-
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

 - 

5.7 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี  ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือด้านวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ (2) การศึกษาดูงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (3) การเข้าร่วมงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ และ (4) การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัย 

 - 

5.8 มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือด้านวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ (2) การใช้ทรัพยากรร่วมเพื่อการวิจัยและบริการวิชาการ (3) การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน 
(4) การแลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัย และ (5) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันความร่วมมือ 

 - 

5.9 โรงเรียนวดัโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง ข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการวิชาการกับชุมชน 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) การส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ (3) การจัดสถานที่ในการจัดอบรมให้
ประชาชนในพ้ืนท่ี (ประชาชนท่ัวไปและนักเรียน) ต าบลคลองวัว อ าเภอเมือง จงัหวัดอ่างทอง 

 - 



- 92 – 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 
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ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

5.10 สถาบันอุดมศึกษาไทย ข้อตกลงความร่วมมือ 

- ความร่วมมือด้านบริหารจัดการองค์กรการประกันคุณภาพการศึกษาฯ เครือข่ายบริการวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 

(1) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือตลอดจนบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นฯ (2) การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือตลอดจนบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นฯ ผ่านการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาไทย ณ จังหวัดขอนแก่น (3) การสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ บริการงานวิจัยฯ 

 - 

5.11 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ข้อตกลงความร่วมมือ 

- การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจยั 

ผลการด าเนินงาน 

(1) การพัฒนาระบบบริหารวิจัย (2) การสร้างนักวิจัย (3) การสร้างความเช่ียวชาญของอาจารย์ในระดับหลังปริญญาเอก (4) การสร้าง
งานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมฯ และ (5) การสร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นเชิงประเด็น เช่น การปฏิรูปการศึกษาฯ 
(6) การขับเคลื่อนงานวิจัยของเครือข่ายนักวิจัย และ (7) การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยความร่วมมือเครือข่าย
กลุ่มศรีอยุธยาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 - 

 6. สถาบันอยุธยาศึกษา (จ านวน 1 ฉบับ)    
6.1 มหาวิทยาลัย 12 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ,มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
,มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ,มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การประชุมวิชาการนานาชาติ (2) การเผยแพร่บทความวิจัยจ านวน 3 เรื่อง (3) การน าเสนอนิทรรศการเรื่อง “มหาวิทยาลัย
ในเมืองมรดกโลกกับการจัดการความรู้แหล่งมรดกโลกภายในมหาวิทยาลัย” ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี 2562 
(4) การเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชุดเภรี-กัมปนาท ในงาน “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถ่ินมรดกโลก”  
 

 - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 
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ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

6.2 บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ เ ค รื อ ข่ า ย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 11 ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย 13 แห่ง และ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรม “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย”ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม 
(พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ระหว่างวันท่ี 22-23 มีนาคม 2564 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน 
- ประชุมวิชาการนานาชาติ 
- เผยแพร่บทความวิจัยจ านวน 3 เรื่อง 
- น าเสนอนิทรรศการเรื่อง “มหาวิทยาลัยในเมืองมรดกโลก กับการจัดการความรู้แหล่งมรดกโลกภายในมหาวิทยาลัย”      
ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี 2562 
-ร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชุดเภรี-กัมปนาท  ในงาน “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก ระหว่างวันที่ 11-
13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 - 

6.3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริม 
อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศ
ไทย 38 แห่ง ทั่วประเทศ 

 - 

 7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (จ านวน 5 ฉบับ)   
7.1 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครอืข่าย 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การส่งเสริมบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (2) การ
ส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทันสมัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ท้องท้องถิ่น (3) การส่งเสริม
ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในข่ายงานร่วมกันให้มีความรู้คู่คุณธรรม (4) การส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือ
ในการเผยแพร่วิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย (5) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายส านักวิทยบริการฯ กับ
ห้องสมุดอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ (6) การส่งเสริมความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 - 

7.2 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ ช่ือฐานข้อมูลฯ 
“Gale Virtual Reference Library” (Online Database) 

 - 
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ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

ผลการด าเนินงาน 
 (1) เพื่อจัดบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรใน
การศึกษา ค้นคว้าและท างานวิจัย (2) เพื่ออ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่มี ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย และการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยได้ (3) เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์การศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย (4) เพื่อการการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมากในการบอกรับแต่ละครั้ง 

7.3 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (RULibNET) 
และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (จ านวน 28 สถาบัน)  

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online 
Databases) ช่ือฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection 
ผลการด าเนินงาน 
 (1) เพื่อจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ได้แก่ 
อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรในการศึกษาค้นคว้าและท างานวิจัย (2) เพื่อให้ทรัพยากรที่ซื้อมาแล้วนั้นเกิดการใช้งาน
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนมากในการบอกรับ (3) ความร่วมมือภายในเครือข่าย
กลุ่มส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีการพัฒนา 

 - 

7.4 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
ผลการด าเนินงาน 
(1) การพัฒนาบุคลากรเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์เพื่อสร้างสรรค์และสังคมในระดับท้องถิ่น (2) การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน (3) การส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในเครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์ (4) การพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมความเป็นเลิศทางภูมิปัญญา และ (5) การเผยแพร่และยกระดับความรู้
สู่สังคมอุดมปัญญา ทั้งนี้ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (Thailand 
Human Library Networks) ครัง้ที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกดิเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านบริหารจดัการห้องสมุด 

 - 

7.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาห้องสมดุสเีขียว 
ผลการด าเนินงาน 

 - 
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ตารางท่ี 2.55  ต่อ 

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

 (1) การพัฒนาและใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3) การบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ (4) การด าเนินงานกิจกรรม/โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

 รวม  46 1 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

จากตารางที่ 2.55 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายในประเทศ จ านวน 47 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 13 ฉบับ รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 11 ฉบับ  
และน้อยที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

 

ตารางท่ี 2.56 ต่อ   

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

มี ไม่ม ี
1 Gongqing College of Nanchang University 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา / คณะ
วิทยาการจัดการ  
(13 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2566) 

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

 - 

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

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- สนับสนุนความร่วมมือและอ านวยความสะดวก / อบรมให้กับนักศกึษาในเครือของมหาวิทยาลยัราชภัฏที่จะเดินทางไป
ศึกษาต่อ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย / ส่งเสรมิสนับสนุนทุนการศึกษาตอ่ ณ เครือรัฐออสเตรเลยี 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

-  

ตารางท่ี 2.56 รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.56 ต่อ   

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

มี ไม่ม ี
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 - 

-  

5 Tianjin Bohai Vocational Technical 
College สาธารณรัฐประชาชนจนี 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(22 พฤศจิกายน 2560 ถึง 22 พฤศจิกายน 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- พัฒนาความร่วมมือทางดา้นการศกึษาระหว่างสองสถาบัน พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษให้กบัอาจารยแ์ละนกัศึกษา / แลกเปลีย่น
ผลงานความเป็นเลิศระหว่างสองสถาบัน แลกเปลีย่นอาจารย์และนักศึกษา / ศึกษาวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน 
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 คน ครู จ านวน 5  คน เดินทางมาแลกเปลี่ยน 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 ์

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา / จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา -  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.56 ต่อ   

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

มี ไม่ม ี
(9 กรกฎาคม 2561 ถึง 9 กรกฎาคม 2564) ผลการด าเนินงาน 

- ไม่มี - 
 รวม 8 2 6 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.56 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ต่างประเทศ จ านวน 8 ฉบับ ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2 ฉบับ และไม่มีการด าเนินการ จ านวน 6 ฉบับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.11 การจัดกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. 2564 
 
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 หมวด 1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของส่วนงานภายในสถาบันโดยก าหนดให้มี
การจัดสถาบันอุดมศึกษาแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ  

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก  
กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม  
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน  
กลุ่มที่ 4 การพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา  
กลุ่มที่ 5 การผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจ าเพาะ  
กลุ่มที่ 6 กลุ่มอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้มีมติ

เห็นชอบผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ในกลุ่มที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน ซ่ึงขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขอรับ
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลการประเมินตนเองเบื้องต้นตามตัวชี้วัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มท่ี 3 จ านวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต    ผลการประเมินระดับ 2 
(Percentage of Graduates Employed in the Region)     

ตัวช้ีวัดที่ 2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Development)   ผลการประเมินระดับ 5 
ตัวช้ีวัดที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน     ผลการประเมินระดับ 5 

พ้ืนทีห่รือภูมิภาค (Non-Age Group Participation)        
ตัวช้ีวัดที่ 4 ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชนและสังคม   ผลการประเมิน N/A  
 (Green/Sustainability) 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment)  ผลการประเมินระดับ 5 
ตัวช้ีวัดที่ 6 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค  ผลการประเมินระดับ 4 
 (Research/Service in Region) 
ตัวช้ีวัดที่ 7 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community)  ผลการประเมินระดับ 5 
ตัวช้ีวัดที่ 8 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงาน  ผลการประเมินระดับ 2 

เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (Integrated Government Budget)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.12 การพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการศึกษา 

ก. การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 และแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาลเพ่ือ  
ให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตสร้างองค์ความรู้และงานวิจัย สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศตามศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของตนเอง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนตามแผนก ารพัฒนาประเทศตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 สู่การปฏิบัติ 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย การผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง การพัฒนาชุมชนสังคมและท้องถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เพ่ือยกระดับคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานระดับโลก โดยจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามตารางที่ 2.58 – 2.59 
 

ตารางท่ี 2.58  แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูงเพ่ือชมุชนท้องถิ่น 

1. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จัดคิด
วิเคราะห์รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้ากาญ
ทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตดีขึ้น 
โดยมี 

      1.1 การพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน มีภูมิคุ้มกัน
ทางสังม และทักษะด้านอารมณ์ 

- คะแนน PISA ขอเด็กนักเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 480 
คะแนน 

- สัดส่วนครูในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาผ่านการทดสอบ
สมรรถนะรายสาขาในระดับสูงตาม
มาตรฐานนานาชาติ ร้อยละ 100 

1. ผลิต และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และตอบโจทย์ต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

2. ยกระดับระบบการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
ขั้นสูงส าหรับบุคลากรวัยท างาน และส่งเสรมิการ
เรียนตลอดชีวิตเกีย่วกับทักษะในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับคนทุกช่วงวัย 

1. การพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน มีภูมิคุม้กันทาง
สังคม และทักษะด้านอารมณ ์
2. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษา ให้มีทักษะ
ชีวิตรอบด้าน เหมาะสมทุกช่วงวัย 
3. การพัฒนาหลักสตูรระยะสั้นการพัฒนาทักษะขั้น
สูง Reskill/Upskill/Newskeill  ให้กับบุคลากรใน
พื้นที่  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.58  แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

       1.2 ความสามารถในการช้ีแนะการเรียนรู้มี
บรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และมีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

2. แรงงานมีศักยภาพนารเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพ
สูง ตระหนักในความส าคัญที่จะพัฒนาตนเองให้เต็ม
ศักยภาพ สามารถปรับตัว และเรียนรู้สิ่งใหม่ ตามพลวัตร
ของโครงสร้างอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้าน
ดิจิตอลในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 

- อัตราความแตกต่างของคะแนน 
PISA ในแต่ละกลุม่โรงเรียนใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลดลง
ร้อยละ 20 

 

3. พัฒนาหลักสตูรรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของการพัฒนาเชิงพื้นที่และเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ส ากรับคนทุกช่วงวัย 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

      1. ท้องถิ่นมีศักยภาพ มีความเข้มแข็งในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจ การบริการท่องเที่ยว ด้าน
สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรมบริการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดเป็นมรดก
ตกทอดสู่คนรุ่นหลังที่จับต้องได้ 
      2. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอาหาร
และการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
      3. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้าเกษตร
ชีวภาพ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าเกษตรที่ได้รับการ
พัฒนาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
      4. ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

- อัตราการขยายตัวของมูลค่าของ
สินค้ า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
ขนานตัวร้อยละ 4 

- มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
4 

- ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือ
แ ป ล ง ที่ มี ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 

- อัตราการขยายตัวของรายได้จาก
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ
วัฒนธรรม ขยายตัวร้อยละ 12 

1. ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือ
กับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกัน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนบทความการวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพ้ืนท่ีภูมิภาค 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยอาหารพื้นถิ่นให้
เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญ และตอบโจทย์การพัฒนา
อาหารเชิงสุขภาพแห่งอนาคต 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์ถิ่น สินค้าเกษตรปลอดภัย และ
สินค้าเกษตรชีวภาพ ให้มีประสิทธิภาพ มีมูลค่าสูง 
สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ 
 

1. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน  เพื่อจัดการ
เรียนรู้และร่วมพัฒนาการบริการการท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างครบวงจร 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวให้พร้อมรับการ
ท่องเที่ยวแห่งโลกอนาคต 
3. ส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา
ในพื้นที่ภูมิภาค เต็มรูปแบบทั้งด้านเกษตรกร การ
บริการ และการท่องเที่ยว 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.58  แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา แผนงาน/โครงการ 

      5. รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
      6. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

-  จ า น ว น พื้ น ที่ แ ล ะ ชุ ม ช น ที่ มี
ศักยภาพด้ านการ่องเที่ ยว เ ชิง
สร้ างสรรค์และวัฒนธรรม 25 
ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือยกระดับคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานระดบัโลก 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีระดับ
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีระบบ
บริหารจัดการ และบุคลากร ที่สนับสนุนการด าเนินการที่
มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการ
บริหารจัดการในการจัดหารายได้และทรัพย์สิน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่า มีความมั่นคง และยั่งยืน 

4.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมเป็นเครือข่ายในการพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับนานาชาติ 

- การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือ
หน่วยงานในชุมชนพื้นที่ หรือ
ภูมิภาคร้อยละ 100 
- ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
ชุมชนและสังคม ระดับ 5  
- การบูรณาการงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงาน
เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
ร้อยละ 70 ของงบประมาณ 
 

1. เสริมสร้างบทบาทในฐานะเป็นฐานแห่งการ
เสริมสร้างความรู้ให้แก่สาธารณชน 
2. เสริมสร้างบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับชุมชน การให้บริการที่เป็นเลิศ และการสร้าง
เสริมความรู้และประสบการณ์ให้แก่ชุมชน 
3. เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการทั้งเชิง
ทฤษฏีและปฏิบัติในระบบบริหารจัดการอย่างมี
มาตรฐานสากล 
4. เพิ่มความสามารถ ความช านาญการในการจัดการ 
ดูและเก็บรักษาข้อมูลและทรัพยากรองค์กร เพื่อการ
เผยแพร่ฐานข้อมูลและทรัพยากร 
5. พัฒนาฝึกอบรมบุคลากรและงานฝ่ายต่าง ๆ ใน
องค์กร 
6. พัฒนากลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อความมั่นคงและ
ยั่งยืนของการด าเนินการ  
 
 
 

1.  พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให้
มีระดบัมาตรฐานคณุภาพในระดับสากล 
2. พัฒนาทักษะ สมรรถนะบคุลากรและ
ผู้ประกอบการในชุมนให้มีความพร้อมในการปฏิบตัิ
หน้าท่ี แบบเชิงบูรณาการอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ ทั้งในด้านการบริหารจดัการการให้บริการ 
และการจัดกิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างเป็น
ระบบ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนากลไกการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพสูง 
4. พัฒนาแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีมาตรฐานสากลและมี
ประสิทธิภาพสูง 
5. พัฒนาแผนงานทางกลยุทธ์ทางการเงิน การจัดหา
รายได้ เพื่อให้การด าเนินการอยา่งยั่งยืนมั่นคงและมี
ประสิทธิภาพ 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2564) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

จากตารางที่ 2.58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 และได้ด าเนินการตามแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาของรัฐบาล เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตสร้างองค์ความรู้ 
และงานวิจัย สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม รองรับความท้าทายในอนาคต ตลอดจนการยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประเทศและท้องถิ่น ซึ่งน าไปสู่การขับเคลื่อนตามแผนการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 สู่การปฏิบัติ 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย การผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับสูง การพัฒนาชุมชนสังคมและท้องถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
เพ่ือยกระดับคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานระดับโลก 

 
ตารางท่ี 2.59  เป้าหมายในการด าเนินการในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เป้าหมายการด าเนินการ 
ค่าเป้าหมายการด าเนินการ 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 พ.ศ. 2568 พ.ศ. 2569 พ.ศ. 2570 

ผลผลิต (Output)           
1. ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และสังคม (THE Impact Ranking) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
2. บัณฑิตครูที่เข้าสู่วิชาชีพครู ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
3. จ านวนผู้ได้รับการศึกษาจากหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการ 100 คน 200 คน 500 คน 800 คน 1,000 คน 
ผลลัพธ์ (Outcome)           
1. จ านวนนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ในโรงเรียนสาธิต 1 นวัตกรรม 3 นวัตกรรม 6 นวัตกรรม 12 นวัตกรรม 24 นวัตกรรม 
2. บันฑิตครูที่เข้ารับการพัฒนาหลักจากเข้าสู่วิชาชีพครู ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของผู้ได้รับการศึกษาจากหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ผลกระทบ (Impact)           
1. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตไปใช้ 1 นวัตกรรม 3 นวัตกรรม 6 นวัตกรรม 12 นวัตกรรม 24 นวัตกรรม 
2. ร้อยละบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษาน าทักษะความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยไปใช้จนเกิดประโยชน์ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 1000 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 ร้อยละ 850 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

จากตารางที่ 2.59 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการตั้งเป้าหมายในการด าเนินการในระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนที่
มีทักษะและสมรรถนะสูงสอดคล้องกับความต้องการแห่งโลกอนาคต น าไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ขั้นสูงและเป็นที่ต้องการ ของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
รวมถึงยกระดับระบบบริหารจัดการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ซ่ึงเป็นกลจักรส าคัญของการสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนข้ันสูงตามความต้องการของประเทศ  

ข. การวางแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยได้น าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แผนปฏิบัติราชการประจ าปี จุดอ่อนและ/หรือข้อเสนอแนะ

จากรายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัย และการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงจากการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  4 ด้าน 
(ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Risk)) ซึ่งมีการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2.60 
 

ตารางท่ี 2.60  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
กลยุทธ์/เป้าหมาย ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเภท 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
1.  การสืบสานโครงการตามพระราชด าริและน า

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.  ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ด้านการศกึษา ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.  มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนงาน
พัฒนาพ้ืนท่ี 

 

- โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 
ไม่ สามารถด าเนินการได้อยา่งครบถ้วน
ตามแผน 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
- ขาดประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ
โครงการให้เป็นไปตามแผน 

1. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่ได้ 

S 5 5 25 1 



- 104 – 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.60  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
กลยุทธ์/เป้าหมาย ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเภท 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
1.  บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามีอัตลักษณ์ สมรรถนะเป็น
เลิศ และสมบูรณ์ด้วยคณุลักษณะ 4 ประการ 
(1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง (2) มีพื้นฐานชีวิต
ที่มั่นคงเข้มแข็ง (3) มีงานท ามีอาชีพ  

(4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย และถ่ายถอด / 
บ่มเพาะให้ศิษย์แต่ละ ช่วงวัย เพ่ือเป็นท่ี
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.  บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสรมิสมรรถนะเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้มีความเป็นมืออาชีพ 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
สังคมศาสตรไ์มส่ามารถท างานตรงตาม
สาขาภายในระยะเวลา 1 ปี 

ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก  
1.  ไม่มีนโยบายสอบบรรจุข้าราชการครู  
2.  อัตราการบรรจุ/ความต้องการของ
ผู้ประกอบการและตลาดแรงงานยังมีน้อย  
3.  แรงจูงใจหรือค่าตอบแทนท่ีแตกต่าง
กันของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 
4. นโยบายให้บุคคลที่ไมม่ีคุณวุฒิทาง
วิชาชีพเฉพาะ (วิชาชีพครู) สามารถเข้า
ท างานได้  
5. นโยบายการผลติครู 4 ปี ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
6. มีแรงงานต่างชาติเข้ามาประกอบ 
อาชีพมากข้ึน 

S 3 4 12 5 

กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาการวิจยัและนวตักรรม 
1.  ยกระดับคณุภาพและความเปน็เลิศของ

มหาวิทยาลยัตามพันธกิจ 
2.  อาจารย์และบคุลากรทางการศึกษาทุก

สาขาวิชาเป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3.  มีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศด้วยการบรูณาการองค์ความรู้สู่การ
พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม1.4 ยกระดับ

-  การด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัด้านการจัดการเรยีนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผน 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
- ขาดประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ
โครงการให้เป็นไปตามแผน 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
- สถานการณ์การระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนและโครงการ/

S 5 5 25 2 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.60  การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
กลยุทธ์/เป้าหมาย ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง ประเภท 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ผล 

กระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ

ความเสี่ยง 
คุณภาพบณัฑิตใหเ้ป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

กิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาไดต้าม
แผนที่วางไว ้
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1.  เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญ

ฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart and Green University)  

2.  เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

3.  การปฏิบัติงานในสถานการณก์ารระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

- การด าเนินงานตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปไีมส่ามารถด าเนินการใหบ้รรลุ
ตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
1. ขาดประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน 
2. บุคลากรไมส่ามารถมาปฏิบัติงาน ณ 

ที่ตั้งได ้
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
- การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
พื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มขึ้นทุกวัน 

S 5 4 20 3 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.60 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน

การวางแผน ควบคุมการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ตารางท่ี 2.61  การวางแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ประเภท

ความเสี่ยง 
มาตรการด าเนินการจัดการ 

ความเสี่ยง/แนวทางการแก้ไข 

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 
1.  โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

ไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
ครบถ้วนตามแผน 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
-  ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผน 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
-  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ในพื้นที่ได้ 

สูงมาก S 

1.  เร่งรัดการติดตามผลการด าเนนิงานทุกเดือน 
2.  ให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนการด าเนินงานเพื่อให้

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
3.  ให้ทุกหน่วยงานสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการได้ โดยไม่กระทบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

1 ปี 

2.  การด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยัด้านการจัดการเรยีน
การสอนและการพัฒนานักศึกษา
ไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน
ตามแผน 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
-  ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผน 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
-  สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้

ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนและโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนานักศึกษาได้ตามแผนท่ีก าหนด 

สูงมาก S 

1.  ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน ์
2.  ให้หน่วยงานสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

โครงการได้ โดยไม่กระทบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

1 ปี 

3.  การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปไีม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย
อย่างครบถ้วน 

ปัจจัยความเสี่ยงภายใน 
-  ขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามแผน 
-  บุคลากรไม่สามารถมาปฏิบัติงาน ณ ท่ีตั้งได้ 
ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 
-  การระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและพื้นท่ีใกล้เคียงเพิ่มขึ้นทุกวัน 

สูงมาก S 

1.  ให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนการด า เนินงาน
โครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2.  ให้ทุกหน่วยงานด าเนินการตามแผนงานโครงการ
อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3.  ให้ทุกหน่วยงานสามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการได้ โดยไม่กระทบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

4.  ให้บุคลากรปฏิบตัิงานที่บ้าน (Work from Home : 
WFH) 

1 ปี 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2564) 

 
จากตารางที่ 2.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง  

ในการตัดสินและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพ่ือลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตให้น้อยที่สุด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

2.5.13  การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังนี้ 

 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
1.1.1.การจัดให้มีการปฺฏิบัติงานที่บ้านส าหรับบุคลากร (Work from Home)  
1.1.2.การออกประกาศเก่ียวกับการป้องกันและการออกแนวปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด  จ านวน 29 

ฉบับ 
1.1.3.การออกประกาศให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน

สถานศึกษา 
1.1.4.การพิจารณาลดหรือยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 
1.1.5.การจัดให้มจีุดตรวจคัดกรองทุกอาคารที่เปิดใช้งาน  
1.1.6.การจัดอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 (เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย) แจกให้แก่

นักศึกษาและบุคลากรทุกคน 
1.1.7.การจัดให้มีช่องทางในการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพและ โรคติดเชื้อ COVID-19 แก่นักศึกษาและบุคลากร ผ่าน

แอปพลิเคชั่น Doctor A to Z โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
1.1.8.การจัดท าประกัน COVID-19 ให้กับบุคลากร  
1.1.9.การจัดให้มีการส ารวจบุคลการและนักศึกษาเพ่ือรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 
1.1.10. การเปิดช่องทางการติดต่อเพ่ือขอรับความช่วยเหลือส าหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (สาย

ตรงอธิการบดี/รองอธิการบดี และเพจกองพัฒนานักศึกษา) 
1.1.11. การลงพื้นที่เยี่ยมให้ก าลังใจและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 
2. ด้านการจัดการเรียนการสอน  

1. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100%  
2. การจัดตั้งศูนย์ นวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (IDLC) เพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน  
3. การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นกรณีพิเศษให้แก่นักศึกษา  
4. การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบแบ่งจ่ายเป็นงวด  
5. การผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าและยกเว้นค่าปรับช าระค่าเทอมล่าช้า  
6. การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 

3. ด้านการช่วยเหลือสังคม 
1. การเปิดหอพักนักศึกษาเป็นศูนย์พักฟ้ืน (Hospitel) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 128 เตียง  
2. การใช้ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทองเป็นสถานที่กักตัวเพ่ือเฝ้าระวังและสังเกตอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัด

อ่างทอง  
3. การบริจาคเงินสนับสนุนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จ านวน 100,000 บาท  
4. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าประดิษฐ์หุ่นยนต์ขนส่งยาและเวชภัณฑ์มอบแก่โรงพยาบาลสนามอยุธยา  
5. การจัดเตรียมสถานที่รองรับการฉีดวัคซีนกรณีจังหวัดต้องการ 

 




