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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมุ่งเน้นการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินการตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ซึ่งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหา
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาท าให้การบริหารงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดทั้งในเรื่อง
ของการด าเนินงานโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ แต่ทีมผู้บริหารได้มีการบริหารจัดการและขับเคลื่อน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี  
             ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรทุกท่านที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่าง  
เต็มความสามารถด้วยดีตลอดมา โดยมุ่งมั่นเพ่ือผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และหวังว่าจะ
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังเช่นนี้ตลอดไป 
  
 
 
 
 

 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0-35276-555 โทรสาร 0-3532-2076 
 ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 
บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวัง
จันทรเกษมสอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพ่ิมวิชาครู 
 พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการผลิต
ครูมูล (ครู ป.) 
 พ.ศ. 2467  ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
 พ.ศ. 2475  ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดแห่ง
เดียว 
 พ.ศ. 2476  มีการยกเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดท าการสอน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนก
เกษตรกรรม 
 พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ
ด้านข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณ
หอพักอู่ทองในปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2491  โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
ฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497  
 พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ.ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝึกหัดครูรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ 
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2511  กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ท าการผลิตครูหลายระดับ 
 พ.ศ. 2517  เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ. สูง,ป. ม.หรือ  
พ.ม. เปิดปีแรก2 สาขา คือ สาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 
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 พ.ศ. 2519  เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม  
ม.ศ.5,ป.กศ. และ ป.ป. และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง,ป.วส.,ป.ม.  
และ พ.ม. 
 พ.ศ. 2523  เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5,ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี 
รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528  เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขา
วิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 2 ปี พร้อมๆ กัน 
 พ.ศ. 2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ
วิทยาลัยครูเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  
 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 
 พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 พ.ศ. 2547  เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมี
ผลบั งคับใช้ท า ให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยรา ชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   
 
 

บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานตรา
สัญลักษณ์ประจ าสถาบันราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้น าความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานเ พ่ือเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ   
ตราสัญลักษณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกร
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายใน
เป็นรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙  
รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่ง  

อัฐทิศ (แปลความหมายว่า “ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ ในแผ่นดิน”) โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราช
ประเพณีได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศและสมาชิกรัฐสภาถวายน้ าอภิเษกจากทิศท้ังแปด มีวงรีอีกวงหนึ่ง
เป็นกรอบรอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื่อสถาบันราชภัฏ ต่อมาเมื่อสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัย  ได้จารึกชื่อท่อนบนเป็นภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  ท่อนล่าง
จารึกเป็นภาษาอังกฤษว่า “PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY” 
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สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่างๆ จ านวน 5 สี 
 

        สีน้ าเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
 

          สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นท่ีแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 

          สีทอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 

ส้ม สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีก้าวไกลในมหาวิทยาลัย 
 

          สีขาว แทน ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

 
 

• เหลือง
• แดง

สีประจ า
มหาวิทยาลัย

• สีเหลือง (อยู่ด้านบน)
• สีแดง (อยู่ด้านล่าง)

• มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง

ธงประจ า
มหาวิทยาลัย

• ดอกโสน

ดอกไม้ประจ า
มหาวิทยาลัย

• สิกขา กาโม  ภว ํ โหติ 
หมายถึง ผูใ้ฝ่ในการศกึษา

เป็นผูเ้จรญิ

คติธรรมประจ า
มหาวิทยาลัย



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY    

   

6 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   
 
 

 
 

1.  แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล

2.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

3.  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ

4.  เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง

6.  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้ง
ในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

7.  ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

8.  ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็น
สถาบันท่ีผลิตบัณฑิตที่มี

อัตลักษณ์ มีคุณภาพ 
มีสมรรถนะ และเป็น

สถาบันหลักที่บูรณาการ
องค์ความรู้สู่นวัตกรรมใน

การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความมั่งคงให้กับประเทศ

วิสัยทัศน์

คุณธรรม 
น าความรู้ 

สู่การพัฒนาท้องถิ่น 
สานศิลป์มรดกโลก

ปรัชญา
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เอกลักษณ์  อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร   
   

 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 

 มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็นคนเก่งมีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
 

 

เอกลักษณ์

• แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
เชี่ยวชาญงานครู 
เชิดชูมรดกโลก

อัตลักษณ์

• มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ 
ส านึกดี มีจิตอาสา

ค่านิยมองค์กร

• ร่วมคิด ร่วมท า น้อมน าศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กร
และท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มีวินัย : เป็นผู้มีวินัย โดยปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และ
กฎหมายตลอดทั้งยึดมั่นใน

จรรยาบรรณวิชาชีพและกรอบ
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อความเป็น

พลเมืองที่เข้มแข็ง

ใฝ่รู้ : เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่รู้ น า
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

มาบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้

ความรู้ในการประกอบสัมมาอาชีพ 
รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย 
โดยเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มีจิตอาสา : เป็นผู้มีความ
เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตนและสามารถใช้ความรู้ร่วม

แก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ท้องถิ่น
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นโยบาย 
  
        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาก ารแก่สังคม 
การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 
 4. ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  
ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการให้บริการทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุน พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
 8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
 9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 
 10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
 11. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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การแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง 
 
ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับส านัก/สถาบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

คณะครุศาสตร ์

 ส านักงานคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

 ส านักงานคณบดี 
 ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
 ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

 ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

 ส านักงานคณบดี 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

 ส านักงานผู้อ านวยการ 

สถาบันอยุธยาศึกษา 

 ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานอธิการบดี 

 กองกลาง 
 กองนโยบายและแผน 
 กองบริการการศึกษา 
 กองพัฒนานักศึกษา 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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  ท าเนียบผู้บริหารจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัย 
 

  โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา                         โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

รายนาม ปี  พ.ศ. รายนาม ปี พ.ศ. 
นายเติม   ทับทิมทอง 2479-2480 น.ส.สมสวัสด์ิ จามรวรรณ 2479-2479 
นายฉลอง ศรีจันทร์ 2480-2487 ม.ล.หญิง ทินกร 2479-2481 
นายชัยวัฒน์ ยุกติรัตน์ 2487-2497 นางพิสิฎฐ์ เวชชภูมิ 2481-2487 
นายประยุทธ สวัสดิสิงห์ 2497-2501 น.ส.จารุนีย์ มฤคทัต 2487-2492 
นายทวี       โปราณนนท์ 2501-2508 น.ส.พเยาว์ ศรีหงส ์ 2492-2501 
น.ส.ฉวีวรรณ ดุลยจินดา 2508-2508 น.ส.อนงค์ สังขะวร 2501-2511 
นายจินต์    รัตนสิน 2508-2509 นายจินต์            รัตนสิน 2511-2511 

 

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
รายนาม ปี พ.ศ. 

นายจินต์   รัตนสิน 2509-2517 
ดร.นิเชต            สุนทรพิทักษ ์ 2517-2519 
รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง 2519-2521 
รศ.ดร.เจริญผล สุวรรณโชติ 2521-2523 
นายจ าเริญ เสกธีระ 2523-2524 
นายโสภณ สุวรรณโรจน์ 2524-2531 
รศ.ธง  รุณเจริญ 2531-2532 
ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง 2532-2536 
รศ.วิทยา รุ่งอดุลพิศาล 2537-2538 

 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รายนาม ปี พ.ศ. 

รศ.ดร.บุหงา วัฒนะ 2538-2546 
ผศ.สุวิทย์ เฑียรทอง 2546-2547 

 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รายนาม ปี พ.ศ. 

ผศ.สุวิทย์ เฑียรทอง 2547-2549 
รศ.สุวิทย์ เฑียรทอง 2549-2552 
ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ 2552-2556 
ดร.เกษม            บ ารุงเวช 2557-2562 
รศ.ดร.ชูสิทธิ์      ประดับเพ็ชร์ 2562-ปัจจุบัน 

 
 
 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY    

   

12 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอภิชาติ  จีระวุฒิ 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

ดร.ปราจิน เอ่ียมล าเนา 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายไพบูลย์  เสียงก้อง 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ศ.ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.วราภรณ์ สีหนาท 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.ดร.จิราภา วิทยาภริักษ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกลุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.ดร.เสนห่์ จุ้ยโต 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบตัิสมภพ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.สรุพงษ์ มาล ี
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ดลุย์พิชัย  โกมลวานิช 
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ 

นายสุทัศน์ อู่ทอง 
ประธานสภาคณาจารย์ฯ 

รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร ์
อธิการบดี  

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล 

ผู้แทนผู้บรหิาร 
รศ.ดร.ภาคิน  โชตเิวศย์ศลิป ์

ผู้แทนผู้บรหิาร 

ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรตัน ์

ผู้แทนผู้บรหิาร 

ดร.นพดล  ปรางค์ทอง 

   เลขานุการสภา 

นายประพันธ์  แสงทองด ี
ผู้แทนคณาจารย ์

ผศ.ดร.บริบรูณ์  ชอบท าด ี
ผู้แทนคณาจารย ์

ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน์
ผู้แทนคณาจารย ์

ผศ.ศุภกาณฑ์  นานรมัย ์
ผู้แทนคณาจารย ์

ผศ.ดร.สุจติกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้แทนผู้บรหิาร 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดี  

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท ์
รองอธิการบด ี

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน  

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
รองอธิการบด ี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

ดร.นพดล ปรางค์ทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม 
รองอธิการบด ี

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
รองอธิการบดีฝ่ายวจิัย  

นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น  

ผศ.บุญไท เจริญผล 
ผู้ช่วยอธิการบด ี

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

นายนรินทร์ อุ่นแก้ว  

ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายงานบริหารทัว่ไปและกฎหมาย 

นางสาวสุดารัตน์ เกลีย้งสอาด 
ผู้ช่วยอธิการบด ี
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล  
คณบดีคณะครุศาสตร์ 

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผู้อ านวยการ 

สถาบันอยธุยาศึกษา 
 

ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
ผู้อ านวยการส านกัวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านกังาน 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

นายสุทัศน์ อู่ทอง 
ประธานสภาคณาจารย ์

และข้าราชการ 

นางลักขณา เตชวงษ ์
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานอธกิารบด ี
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์
ประธาน 

นางมยุรี สิงห์ไข่มุก 
กรรมการ 

รศ.ดร.วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น 
กรรมการ 

รศ.ดร.สุดใจ   ทูลพานิชย์กจิ 
กรรมการ 

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ 

ผศ.ดวงรัตน์   โพธิ์เงิน 
กรรมการ 

ดร.ภควดี     สุขอนันต ์
กรรมการ 

ผศ.มูนีเราะฮ์ ยีด า   
กรรมการ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์   สนั่นเสียง 
กรรมการ 

ผศ.ดร.กรองทิพย์  เนียมถนอม 
กรรมการและเลขานกุาร 
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คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ค าสั่งแต่งตั้ง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
 
 

นายสุทัศน์ อู่ทอง 
ประธาน 

นายพินิจ  ศรีสวัสดิ ์
รองประธาน 

ผศ.ภัธภร  หลั่งประยูร 
กรรมการ 

ผศ.ภัทราพร  จันตะน ี
กรรมการ 

นางสาวสิริวรรณ สมิทธิอาถรณ์ 
กรรมการ 

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ 
กรรมการ 

นายตราดุลย ์ นรนิติผดุงการ 
กรรมการ 

นายฉัตรชัย นิยะบุญ 
กรรมการ 

ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล 
กรรมการ 

ผศ.พรรษวรรณ สุขสมวัฒน ์
กรรมการ 

ดร.วีรภัทร  ภัทรกุล 
กรรมการ 

นางสาวชะกาแก้ว สุดสีชัง 
กรรมการ 

ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร 
กรรมการและเลขานกุาร 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช 
ประธาน 

ดร.สมชาย  สุรชาตร ี
รองประธาน 

นางอติภา เองตระกูล 
รองประธาน 

นายชาล ีเส้นขาว 
กรรมการ 

ดร.มนวิภา  ประชัญคดี 
กรรมการ 

ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ 
กรรมการ 

อาจารย์จวงจันทร ์ เปลี่ยนคง 
กรรมการ 

ดร.สุเมธี  จันทร์หอม 
กรรมการ 

ดร.จรูญศักดิ์  สุนทรเดชา 
กรรมการ 

นายเกียรตยิศ  ศรีสกุล 
กรรมการ 

ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ ์
กรรมการ 

นางสาวพิมพป์ระไพ  พิศาลบุตร 
กรรมการ 

ดร.นพดล  ปรางค์ทอง 
กรรมการและเลขานกุาร 

รักษาการ 
ประธานสภานักศึกษาภาคปกต ิ

กรรมการ 

นายกองค์การนักศึกษาภาคปกต ิ
กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ 
กรรมการ 

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง 
กรรมการ 

ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ 
กรรมการ 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ 
ประธาน 

ดร.นพดล  ปรางค์ทอง 
กรรมการ 

นายประพันธ์  แสงทองดี 
กรรมการ 

นายสุทัศน์ อู่ทอง 
กรรมการ 

ผศ.ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี 
กรรมการ 

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล 
กรรมการ 

รศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป ์
กรรมการ 

รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
กรรมการ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
กรรมการ 

ผศ.ดร.สุจติกัลยา มฤครฐัอนิแปลง 

กรรมการ 

นางลักขณา เตชวงษ ์
กรรมการและเลขานกุาร 

ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
กรรมการ 

ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
กรรมการ 
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สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายที่ก าหนด มีความเชื่องโยงกับกลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยมีการ
จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานจากคณะต่างๆ ประกอบด้วย 
 

 
โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการด้านต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ดังนี้ 
หลักสูตร 
 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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นักศึกษา/นักเรียน 
 
 นักศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 5,878 คน 

 

 

       
 

 นักเรียน  มีจ านวนทั้งหมด 1,469   คน 

 
       
 
 
     ** ข้อมูลจากสารสนเทศ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ระดับปริญญาโท          
จ านวน  293 คน

ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ภาคปกติ 
จ านวน 92 คน

ระดับปริญญาตรี 

ภาคปกติ 

จ านวน 4,925 คน

ระดับปริญญาตรี 

ภาคพิเศษ 

จ านวน 568 คน

ระดับมัธยมศึกษา        
จ านวน  786 คน

ระดับประถมศึกษา      
จ านวน 466 คน

ระดับปฐมวัย              
จ านวน 217 คน
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ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

      ระดับบัณฑิตศึกษา  60    คน     
 

                                         

 
   

              ระดับปริญญาตรี  1,206 คน 
 

     

           
 

        ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 311 คน  
 

         
 
          

 
 

 
       

ระดับปริญญาโท  60  คน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 189 คน

คณะวิทยาการจัดการ 264 คน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 492 คน

คณะครุศาสตร์ 261 คน

ระดับปฐมวัย 54 คน

ระดับประถมศึกษา 61 คน

ระดับมัธยมศึกษา  196 คน 
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บุคลากร 
 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 675 คน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 

 

 
 
 
 
บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 

 
 
 

รศ.

• 9 คน           
ร้อยละ 
2.76

ผศ.

• 101 คน       
ร้อยละ 
30.98

อาจารย์

• 216 คน    
ร้อยละ
66.26

ป.เอก

• 100 คน
• ร้อยละ 30.67

ป.โท

• 226 คน
• ร้อยละ 69.33

* ไม่รวมอาจารย์ต่างประเทศ,ครูโรงเรียนสาธิต 
* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

สายวิชาการ 378 คน 
ร้อยละ 56.00 

สายสนับสนุนวิชาการ 297 คน 
ร้อยละ 44.00 
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งบประมาณ 

 
    การจัดสรรงบประมาณ จ าแนกตามกลยุทธ์ 

                                                                                         
   
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
 

    

งบแผ่นดิน 

397,113,100 บาท

ร้อยละ 77

งบเงินรายได้ 
119,800,000 บาท

ร้อยละ 23

รวมทั้งสิ้น
516,913,100 บาท

ร้อยละ 100
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การวิจัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 4,611,000.00 บาท มีจ านวนโครงการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 
28 โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนวิจัย งปม. ปี 2563 

 ทุนภายนอก (กองทุน อววน.)  (4 โครงการ) 3,361,000.00 
 ทุนภายนอก (วช.)  (1 โครงการ) 550,000.00 
 ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งที่ 1 (15 โครงการ) 490,000.00 
 ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งที่ 2 (8 โครงการ) 210,000.00 

รวม 4,611,000.00 

วิจัยภายในและภายนอก 

ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งท่ี 2 

ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งที่ 1 

ทุนภายนอก (วช.) 

ทุนภายนอก (กองทุน อววน.) 4 โครงการ 

1 โครงการ 

15 โครงการ 

8 โครงการ 

รวมทั้งสิ้น 28 โครงการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมต้าน COVID -19 
สรุปผลการด าเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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สู้โควิด19 ไปด้วยกัน
ราชภัฏอยุธยาสร้างห้องความดันลบ
(Negative Pressure)  
ให้โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  

 เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งสามารถติดเชื้อจากทางฝอย
ละอองจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อของ
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่ให้แพร่เชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น าโดยอาจารย์ สุทัศน์ อู่ทอง  
จึงออกแบบห้องแรงดันลบ เพ่ือติดตั้งในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพ่ือทดแทนตู้เดิมที่เป็นพลาสติก  
ซึ่งการท างานของตู้ความดันลบ เป็นการควบคุมความดันภายในห้องให้เป็น Negative หรือมีแรงดันต่ ากว่า
ภายนอกห้อง เพ่ือไม่ให้อากาศภายในห้องที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนไหลออกมาสู่ภายนอก ซึ่งจะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เชื้อโรคที่อยู่ภายในห้อง ไม่ให้แพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก และดูดอากาศภายในห้องไปยังทิศทางที่
ก าหนด จึงสามารถจ ากัดบริเวณการเคลื่อนของเชื้อโรคให้อยู่ในบริเวณที่ควบคุมเท่านั้น จึงท าให้จุดต่าง ๆ  
ของโรงพยาบาลมีความปลอดภัย เพราะสามารถ กักกันเชื้อโรคในบริเวณจ ากัด โดยห้องความดันลบที่ทาง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสร้างขึ้นนั้น ใช้งบประมาณจ านวน 35 ,000 บาท จากเงินบริจาค จากคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยห้องความดันลบมีขนาด กว้าง 2.4 
เมตร ยาว 3.0 เมตร สูง 1.8 เมตร สามารถเปิดออกได้ทั้งด้าน เพ่ือขนย้ายผู้ป่วยที่นอนบนเตียงได้ ซึ่งโครงสร้าง
ท ามาจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต และแผ่นอะคริลิค สามารถท าความสะอาดได้ด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ ายาฆ่าเชื้อ
ได้ ทั้งนี้ห้องที่ออกแบบมีความดันภายในห้องกับภายนอกห้อง 13 ปาสคาล อัตราการไหลเวียนของอากาศ 
64.8 AHC ซึ่งอัตราการไหลเวียนของอากาศยิ่งมากย่อมลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องเข้าไป
ดูแลผู้ป่วย รวมทั้งห้องความดันลบดังกล่าว สามารถน าไปใช้กับผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจได้ต่อไปในอนาคต 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  
ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมาตรการดูแลสถานที่เพ่ือลดภาวะเสี่ยง
จากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อท าความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองสาธารณสุข เทศบาล
นครพระนครศรีอยุธยา โดยการน าของว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 
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วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 อบรมให้ความรู้การคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการจัดท า
หน้ากากผ้า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ การป้องกัน
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ในภาคเช้าได้จัดอบรมให้ความรู้การคัดกรอง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแก่บุคลากรภายในของทุกหน่วยงาน ณ ห้องประชุมต้นโมก โดย ได้รับเกียรติจาก คุณ
ญาณษา สันติญากุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มาเป็นวิทยากรในการ
อบรมครั้งนี้ และภาคบ่าย ณ ลานอเนกประสงค์กองพัฒนานักศึกษาได้จัดอบรมการจัดท าหน้ากากผ้าให้กับ
บุคลากร และนักศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับท าหน้ากากผ้าให้กับทุกคนที่เข้า
รับการอบรมและหลังจากอบรมเสร็จสิ้นผู้เข้าร่วมการอบรม ได้หน้ากากผ้าน ากลับไปใช้งาน ตลอดจนสามารถ
น าความรู้ไปต่อยอดในการท าหน้ากากผ้าใช้เองได้เป็นอย่างดี 

  
 
 

   

 
 

 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  น าโดย อ.ดร.นพดล  
ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมบุคลากร เป็นตัวแทน มอบหน้ากาก  
Face Shield ให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
Covid-19
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 วันที ่30 เมษายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา ได้น าเงินที่ได้รับบริจาค จากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพ่ือชาติ จ านวน 25,000 บาท 
มอบให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล 
 

 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผลิต Face Shield เพื่อคุณหมอ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันจัดท าที่ป้องกันใบหน้า หรือ Face 
Shield แบบ DIY เพ่ือมอบให้คุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ใช้สวมใส่ป้องกันเชื้อโรคขณะ
ปฏิบัติงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ในการจัดท าจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเป็นการส่งต่อก าลังใจที่ดีให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากร
ทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่อันส าคัญครั้งนี้ให้กับประชาชนและประเทศชาติ โดยทางมหาวิทยาลัยเร่ง
ด าเนินการผลิตพร้อมน าไปมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลในจังหวัด
ใกล้เคียง  
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 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับมอบซิมการ์ดจากผู้บริหาร บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน 7,736 ซิม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงเวลาที่
ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการด าเนินชีวิต การศึกษา และเพ่ือให้
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจึงได้จัดซื้อซิมการ์ด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนสาธิต สามารถเรียนรู้จากที่บ้าน (Learning from Home) ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการ
สอนต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยซิมการ์ดพร้อมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตที่แจก  จะมีความเร็ว 4 Mbps. แบบไม่
ลดสปีด และไม่จ ากัดปริมาณการใช้งาน นานถึง 7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดใช้บริการ) 
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รายงานผลการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าป ี2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

รวม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
รายได้ 

งบประมาณจาก
แหล่งทุนอื่น 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 50 2 - 52 
    -ด้านเศรษฐกิจ 30 1 - 31 
    -ด้านสังคม 8 1 - 9 
    -ด้านสิ่งแวดล้อม 2 - - 2 
    -ด้านการศึกษา  10 - - 10 
2. การผลิตและพัฒนาครู 2 - - 2 
    -การผลิตครู 1 - - 1 
    -การพัฒนาครู (บัณฑิต มรภ.) 1  - 1 
3. การยกระดับคุณภาพ

การศึกษา* 
3 2 - 5 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2 11 - 13 
รวม 57 15 - 72 

 

ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2563 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยมีการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน  
รวมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 50 โครงการ ซึ่งจ าแนกออกเป็น 

 โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ จ านวน 30 โครงการ  
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม จ านวน 8 โครงการ  
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 โครงการ  
 โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา จ านวน 10 โครงการ 
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หมายเหตุ ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนนิงานอยู่ระหว่างการรอผล หมายถึง การรวบรวมข้อมลูผลการด าเนนิงานซึ่งยังไม่ถึงรอบ
ระยะเวลาการวัดผล 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 
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ผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 เทียบกับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 

Key Indicator ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น 47 54 
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 11 4 
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา 3 7 
จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจัดการ 3 13 
จ านวนหมู่บ้านท่ีมหาวิทยาลัยเข้าด าเนินโครงการ 11 74 
จ านวนโรงเรียนท่ีได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา 36 40 
จ านวนภาคีเครือข่าย 6 16 
จ านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นบริการของ มรภ. ท่ีประสบความส าเร็จ
จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 

8 14  

จ านวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูท่ีได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น 

27 49 

ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีจบจาก มรภ. ท่ีสอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา 1 ปี 

88.65 N/A 

ร้อยละครูของครูท่ีมีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา 100 100 
จ านวนหลักสูตรท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการท่ี
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

10 0 

กระบวนการท างานมหาวิทยาลัยที่ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563 บรรลุ 
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Key Indicator ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนผลงานของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ 

56 53 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ 

  7.06 75.50 

จ านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ. เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- - 

อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน
ผลงานดังกล่าวท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3  
ผลงาน 

1 
ผลงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3 คน - 
จ านวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย 1 

โครงการ 
6 

โครงการ 
 
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (ท าน้ ายาล้างจาน)  
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 
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กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (ท าสบู่) อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 

   
 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าบัญชีครัวเรือนและการจัดการหนี้สิน   
อ าเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
 

กิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติการท าผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ 
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กิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (หมวก) 

   
 
 

กิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน (ตระกร้า) 

   
 
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านอบทม 
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สรุปภาพรวมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง 

 
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจาก

ผักตบชวา 
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก 

   
   

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าดิบ ผลิตภัณฑ์กล้วยเบรกแตก ผลิตภัณฑ์กระเป๋า 
จากกาบกล้วย 

   
   

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ผลิตภัณฑ์หัวไชโป้ว 
แปรรูป 
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ผลการด าเนนิงานตามกลยุทธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุง  
ศีลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ โดยการด าเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ
ระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนต่างๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับจัดสรร
ในงบประมาณแผ่นดิน 377,694,300.00 บาท งบเงินรายได้ 119,800,000.00 บาท รวมงบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนินงานทั้งสิ้น 497,494,300.00 บาท  

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

กลยุทธ์ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อย
ละ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น 

44 25,809,769.04 24,782,592.32 1,027,176.72 96.02 

กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

12 12,750,352.41 11,089,184.88 1,661,167.53 86.97 

กลยุทธ์ที ่3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและนวัตกรรม 

99 42,497,903.00 31,713,289.01 10,784,613.99 74.62 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

76 416,436,275.55 358,225,542.19 58,210,733.36 86.02 

รวมทั้งสิ้น 231 497,494,300.00 425,810,608.40 71,683,691.60 85.59 
 

จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามกลยุทธ์ โดยเรียงล าดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 96.02 กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 86.97 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 86.02 และกลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม มีผลการเบิกจ่าย
ร้อยละ 74.62 
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กลยุทธท์ี่ 1   
การพัฒนาท้องถิ่น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่  1  
การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 44 โครงการ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 25,809,769.04 บาท  
มีการเบิกจ่ายจ านวน 24,782,592.32 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,027,176.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.02 
ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย 
 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น าโดย ผศ.
ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพ้ืนที่ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านป่า ต าบลตรีณรงค์ อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2563 เพ่ือติดตาม 
“กิจกรรมพัฒนาฯ (กิจกรรมกลางน้ า)” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้” ในกิจกรรม (1) ท าน้ ายาล้างจานสูตร
ผสมไว้ใช้ในครัวเรือน (2) แปลงเกษตรและผักสวนครัวครบวงจร และ (3) ผลิตภัณฑ์ปลาบ่อธรรมชาติครบ
วงจร ซึ่งได้รับการประสานงานโดยนายสิงห์หา ชะนะภัย ก านันต าบลตรีณรงค์ ร่วมกับทีมวิทยากรชุมชน
ปราชญ์ชาวบ้าน คุณสุมาลี ค าบุบผา และคุณปราสาท ทองนิล  
 

 

  
 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า “อยุธยาภูษา”  
น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ชุมชนบ้าน
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า 
“อยุธยาภูษา” ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนบ้านคลองจิก โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่ การออกแบบลายเสื้อ กระเป๋า และผ้าคลุม อเนกประสงค์ ซึ่งการออกแบบลายผ้าเกิดจาก
ความสนใจในวิถีชุมชนของประชาชนที่อาศัยริมคลองจิกผสมผสานกับการใส่ลายดอกจิกลงในลายผ้า           
ซึ่งกิจกรรมอยุธยาภูษาเป็นการด าเนินงานภายใต้โครงการ Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
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สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 
ท่าน ได้แก่ คุณพรณรงค์ ชัยมงคล และ ดร.โชติมา ชุบชูวงศ์ ได้ร่วมถ่ายทอดความเป็นมา ของลายผ้า แนวคิด
การออกแบบและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าในครั้งนี้ 
 

   

 วันที่  25 สิ งหาคม พ.ศ.  2563 ศูนย์บ่มเพาะศูนย์ วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ARUBI จัดเสวนาธุรกิจ "ภายในวิกฤต แค่เปลี่ยนมุมชีวิตก็เปลี่ยน" การรับมือของธุรกิจ
ในยุค  New Normal และการประกวดแผนธุ รกิจระดับ อุดมศึกษา  ครั้ งที่  2  ได้ รับ เกียรติจาก  
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าโดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ 
มะลิพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หัวหน้าโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ 
พัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 เรื่องการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP แกงส้มส าเร็จรูป 
ตราชฎาไทย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารนิศานาฏ ต.บ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรม
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเครื่องซีลปิดถุง และอบรมระบบการผลิตน้ าแกงส้มส าเร็จรูป เพ่ือการจ าหน่าย 
ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดยเป็นโครงการที่บูรณาการองค์ความรู้ จากคณาจารย์ในหลายสาขาวิชา
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าแกงส้มส าเร็จรูปตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต 
จนออกเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์  
รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มาเป็นประธานในกิจกรรม ทางคณะผู้ ด าเนินโครงการขอขอบคุณ
หน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ พัฒนาชุมชนอ าเภอ เกษตรอ าเภอ ครู ผู้น าชุมชน และสมาชิกของชุมชนต าบล
บ้านกุ่ม และต าบลใกล้เคียงที่ร่วมกิจกรรมในครัว 
 

      
 

 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เพื่อรับรางวัล “บุษราคัม
มณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 17 ประจ าปีพุทธศักราช 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน คุณสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวเปิดงาน กล่าวค าประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” 
ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น จ านวน 12 ราย จาก 5 สาขา โดยแบ่งเป็นประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักศึกษา 
ดังมีรายนามต่อไปนี้  
 ประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ 
  1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ สาขาศิลปะ งานช่างฝีมือ (ช่างสิบหมู่) 
  2. นายชูชาติ จรุงจิตจรรยา สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา 
  3. นายบุญเลิศ สุขสุทิน สาขาหัตถศิลป์และภูมิปัญญา 
  4. นางมะลิ ภาคาพร สาขาคหกรรมศาสตร์ 
  5. นางพนิดา ภู่งามดี สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  7. นายชานนท์ เรียนกิจ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  8. นางนภาพร เวชพฤกษ์พิทักษ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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 ประเภทนักศึกษา ได้แก่ 
  1. นางสาวสุมิตรา ขันธสอน สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  2. นายพุทธชาติ สิงห์รอด สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  3. นายสรวีย์ อาษาไชย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ประเภทศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 
  1. นายภาคภูมิ พึ่งเพ็ง สาขาศิลปะ (ศิลปะการแสดง) 
 โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จ านวน 50 คน เข้าร่วมพิธี  
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่
ได้รับรางวัลทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่สืบสานงานด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เพ่ือสร้าง
ชื่อเสียง เกียรติคุณไว้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรติ  
จากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเป็น 150 หน่วยงานที่สนับสนุนขับเคลื่อน "บวร"  
ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบ 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชู
เกียรติ ในวันศุกร์ที่  18 กันยายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมเเห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร รางวัลนี้เป็นผลงานจากการบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชน 

   
 

   
 

 วันพุธที่  30 กันยายน พ.ศ. 2563 กิจกรรมเผยแพร่สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคาร 
ภูมิปัญญา) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเผยแพร่ 
สร้างอาชีพให้กับชุมชน (ธนาคารภูมิปัญญา) กิจกรรม Workshop ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดยมี อาจารย์ชลิต 
กลิ่นสี และคุณอริธัช สายสุวรรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้แห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดนิทรรศการและกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เ คลื่ อนที่ มิ ว เซี ยมติดล้ อ  (Muse Mobile) ณ ลานอเนกประสงค์  สนามกีฬากลางจั งหวั ด 
พระนครศรีอยุธยา (ข้างสนามเด็กเล่น) โดยนิทรรศการชุด "เรียงความประเทศไทย" เป็นนิทรรศการบอกเล่า
เรื่องราวก่อนจะเป็นประเทศไทย จนเป็นประเทศไทยในปัจจุบัน โดยน านิทรรศการมาย่นย่อใส่ตู้คอนเทนเนอร์
เพ่ือให้กระชับและเข้าใจง่าย เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมเปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวัน เวลา 09.00-17.00น.  
(หยุดวันอาทิตย์และวันจันทร์) การจัดนิทรรศการชุด "เรียงความประเทศไทย" จะแบ่งออกเป็น 5 ตู้คอนเทนเนอร์ 
ได้แก่ 1) ไทยแท้ 2) เปิดต านานสุวรรณภูมิ 3) สยามประเทศ 4) กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา 5) ก าเนิด
ประเทศไทย และสื่อการเรียนรู้อีกมากมาย 
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กลยุทธท์ี่ 2        

การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 12 โครงการ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 
12,750,352.41 บาท มีการเบิกจ่ายจ านวน 11,089,184.88 บาท คงเหลืองบประมาณ 1,661,167.53 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 86.97 ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ
และก าลังใจเพื่ออนาคตในยุค "New Normal" โดยทีมที่ปรึกษาและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  
ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานและกล่าว
ต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการใช้วัตกรรมสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนเสนา 
“เสนาประสิทธิ์” อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 
 

   
 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสื่อดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถี
ใหม่ (New Normal) ส าหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก  
ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี 
อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง และ อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้   
มีคณาจารย์เข้ารับการอบรม จ านวน 60 คน จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 วันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินงานโครงการพัฒนานักวิจัย กิจกรรม“การอบรม
เชิงปฏิบัติการการเขียนชุดโครงการและข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ วช.หรือทุนภายนอก”  
ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วมการอบรม จ านวน 52 คน 
 

   
 

  
  
 วันที่  21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเสริมทักษะ
ปฏิบัติการใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุม 204  
อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร. จินตวีร์  
คล้ายสังข ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งมีนักวิจัยจากทุกคณะเข้าร่วมการอบรม จ านวน 34 คน 
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อบรมพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว “จิตวิทยาครูแนะแนว” 
 

 
 

  
 

   
 

   

 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 
50 

กลยุทธท์ี่ 3         

การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย
และนวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 99 โครงการ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 
42,497,903.00 บาท มีการเบิกจ่ายจ านวน 31,713,289.01 บาท คงเหลืองบประมาณ 10,784,613.99 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 74.62 ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย  
รุ่นที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก 
อาจารย์  ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
ในพิธีเปิด และยังได้รับเกียรติจาก คุณเบญญาภา สอนพรม ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ร่วมแจ้งข้อมูล
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อควรปฏิบัติให้กับนักศึกษาทุนทราบ ตลอดจนได้มอบรางวัลให้กับนักศึกษาทุนรุ่นที่ 1 
และ รุ่นที่ 2 ที่มีผลการเรียนดี และกิจกรรมเด่น เพ่ือเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุนรุ่นที่ 3 
ต่อไป ทั้งนี้ยังมีนักศึกษาทุน รุ่นพ่ี รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ร่วมให้ก าลังใจและต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปด้วยความ
อบอุ่น 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้บริการให้
ค าปรึกษา การสอนถ่ายทอดสดออนไลน์ด้วย LINE, Facebook, live, YouTube, Live, Google 
classroom รวมถึงรูปแบบการสอนด้วยวิธีอ่ืนๆที่ผู้สอนสนใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานให้อาจารย์และนักศึกษาทุกคนใช้งาน E-mail ของมหาวิทยาลัยฯ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน
และการเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom เป็นต้น 
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 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท างานเป็นทีมที่ประสบความส าเร็จ” งานสื่อสารองค์กร 
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การท างานเป็นทีมที่ประสบความส าเร็จ” ให้กับนักศึกษาทุน
โรงเรียนเครือข่าย เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล 
และผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยส่วนรวม ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการ
ฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการเรียน การท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก  
อาจารย์ ดร.นพดล  ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย มาเป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการ ตลอดจนได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ และคุณจิรายุ  
ทองชุบ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ 
 

 
 

     
 

   
 
 เม่ือวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปากกราน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการ ในรายวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น
โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยมีการจัดกิจกรรม คือ กิจกรรมการแสดงละครเรื่อง "รักฉุดใจนายถูกหวย"  
โดยสอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว , กิจกรรมนันทนาการ "ร าวงปากกรานสัมพันธ์"  
สร้างความสามัคคีแก่พ่ีน้องต าบลปากกราน, กิจกรรมบรรยายความรู้กฎหมายครอบครัว เรื่อง การหมั้น  
การสมรส และความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา วิทยากร คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ , กิจกรรม
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การบรรยายความรู้กฎหมายทั่วไป วิทยากร คือ อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์ และอาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ, และ
กิจกรรมถาม-ตอบปัญหากฎหมายชิงรางวัล โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าว ได้รับความสนใจจาก นายก ปลัด และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน และประชาชน  
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
  
 วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ด าเนินจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมมีกิจกรรมแบ่งออกเป็นการบรรยายพิเศษทางวิชาการ 2 หัวข้อ ได้แก่ 1. 
เ รื่ อง  “ความคิดสร้ า งสรรค์กับ เทคโนโลยีป่ วน ” โดย  รองศาสตราจารย์  ดร .อธิคม  ฤกษบุตร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2. เรื่อง “ติดอาวุธทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างห้องเรียน
แบบมีส่วนร่วม” โดย ดร.กุลชัย กุลตวนิช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
การน าเสนองานวิจัยมีบทความวิจัยเข้าร่วมจ านวนทั้งสิ้น 168 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยาย จ านวน 93 เรื่อง 
ภาคโปสเตอร์ จ านวน 75 เรื่อง และมีหน่วยงานร่วมส่งบทความ น าเสนอภายในงานจ านวน 51 หน่วยงาน 
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 วันที ่ 30-31 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  ณ ห้องประชุมต้นโมก มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร ผู้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
จากผลงานรับใช้สังคม “คนแรก” ของประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ซึ่งมีนักวิจัยจากทุกคณะ
เข้าร่วมการอบรม จ านวน  39  คน 

 

   
 

   
 

         วันที่ 29 พฤษภาคม พ .ศ . 2563 ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับ
อาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ และนักศึกษา 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดท าคลิปวิดีโอ การผลิต
กระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้และกระดาษ
นิตยสารเก่า เพ่ือเผยแพร่ในงานห้องสมุดสีเขียว ณ 
บ ริ เ วณชั้ น  1 อาคา รบร รณร าชน ค ริ น ท ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

      วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนสาธิต
มัธยม จัดอบรมการใช้เครื่องมือสอนออนไลน์ใน
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting และโปรแกรม 
Googel Classroom ให้กับครู อาจารย์ โรงเรียน
สาธิตมัธยม ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ มีอนันต์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม เป็นประธานเปิด
งาน โดยมีอาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์
จากศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
ส านักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัย    
ธรรมาธิราช จัดขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต
มัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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     วันที่ 1-3 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือการด าเนินชีวิตที่เป็นสุข ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข เ พ่ือการด าเนินชีวิตที่ เป็นสุข ได้รับเกียร ติจาก  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน เป็นประธานการอบรม  
เพ่ือออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการอบรม  
ณ ห้อง 104 อาคารฉะไกรน้อย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินงานโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 "จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา" 
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นจากการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ   
ในปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต ่1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. นักวิจัยดีเด่น ประเภทการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่น มีจ านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.พิทยา ใจค า  
 2. นักวิจัยดี เด่น  ประเภทได้รับทุนสนับสนุนการท าวิจัยสู งที่สุด  มีจ านวน 1 ท่าน คือ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล 
 3. นักวิจัยดีเด่น ประเภทมีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 22 ท่าน คือ 
 

3.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ 
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
3.3 อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี 
3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ 
3.5 อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ 
3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกาศิต เจิมรอด 

3.12 อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์  วิริยะนานนท์ 
3.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา แก้วกระจาย 
3.14 อาจารย์ ดร.ปฎิภาณี ขันธโภค 
3.15 รองศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 
3.16 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
3.17 อาจารย์ชุติมา นิ่มนวล 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 
56 

3.7 อาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์ 
3.8 อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนึก 
3.9 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ 
3.10 อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ 
3.11 อาจารย์ ดร.สายชล สุขญาณกิจ 

3.18 อาจารย์ญาณิศา เผื่อนเพาะ 
3.19 อาจารย์ชเนตตี พุ่มพฤกษ์ 
3.20 อาจารย์รักษมน ยอดม่ิง 
3.21 อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง 
3.22 อาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ 

   

 
 

 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ กลุ่มเรื่องที่ 4 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา 
เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ า ใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 
2020)” ระหว่างวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2563 โดยได้จัดแสดงผลงานเรื่อง “การใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ
ของงานหัตกรรมจากผักตบชวา” ของ ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตพนาวงศ ์

   



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 

57 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการวิจัยจ าแนกตามแหล่งทุน 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการขับเคลื่อนกลยุทธ์
สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวได้รับ
งบประมาณสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกในการท าโครงการงานวิจัย ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
ทุนภายนอก (กองทุน อววน.)   
ล าดับ

ที่ 
ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย งบประมาณ 

1 อาจารย์ ดร.จินดาวรรณ 
ธรรมปรีชา 

การพัฒนาเครื่องอบแห้งด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อลด
ความชื้นในเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง 

 500,000.00  

2 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง การเสริมสุขภาวะและพัฒนาศักยภาพประชาชนใน
พื้นที่น้ าท่วมเชิงบูรณาการตามแนวประชารัฐ 

 
1,450,000.00  

3 ผศ.ดร.กานดา  เต๊ะขันมาก การจัดการความรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชน
มอญ ต าบลไทรน้อย อ าเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
1,000,000.00  

4 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  แปงใจ การส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถพัฒนาพนัธุ์อโกลนีมา
ด้วยรังสีแกมมาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า 

 411,000.00  

รวม 3,361,000.00 
 

ทุนภายนอก (วช.)   
ล าดับ

ที่ 
ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย งบประมาณ 

1 อาจารย์ศักดา จันทราศรี การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติด้วย โดรน
กู้ภัย และการพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ 

550,000.00 

รวม 550,000.00 
 

ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งท่ี1 
ล าดับ 

ที่ 
ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย งบประมาณ 

1 ดร.สายชล สุขญาณกิจ ผลของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อความเป็นประโยชน์ของ
ฟอสฟอรัสและการตอบสนองตอ่ข้าวหอมปทุมที่ปลูกใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 45,000.00  

2 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์ การพัฒนาความรอบรู้และพฤตกิรรมเพื่อลดความเสี่ยง
จากโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดของผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

 30,000.00  

3 อาจารย์ ดร.จันทกานต์  
นุชสุข 

ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์แองจโิอเทนซิน คอนเวิร์ทติง ของ
โปรตีนไฮโดรไลเสทจาก พชืสมนุไพร 

 35,000.00  
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ล าดับ 
ที่ 

ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย งบประมาณ 

4 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา  
สุดเสนาะ 

การพัฒนาชาใบจิกสมนุไพรอย่างมีส่วนร่วมกับวสิาหกิจ
ชุมชน ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 45,000.00  

5 อาจารย์สุภาวณิี แสนทวีสุข การพัฒนาไอศกรีมช็อกโกแลตไขมันต่ าเสริมอินนลูินจาก
แก่นตะวัน 

 35,000.00  

6 ผศ.เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน ์ สภาพท้องถิ่นไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 จากพระ
ราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเร่ือง เสด็จประพาสล าน้ ามะขามเฒ่า 

 30,000.00  

7 อาจารย์ปานหทัย วชัรีวงศ์  
ณ อยุธยา 

อัตลักษณ์เพลงหน้าพาทย์  :ประพันธ์โดยครูส าราญ 
เกิดผล 

 25,000.00  

8 ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ อิหม่ามกับการประนปีระนอมขอ้พิพาทด้วยกฎหมาย
อิสลาม  :กลุ่มมุสลิม คลองตะเคียน ส าเภาล่ม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 30,000.00  

9 อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร  
แก้วสมนึก 

การบริหารจัดการเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายผุ่านกลไก
ภาครัฐในการส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในการ
พัฒนาชุมชน :กรณีศึกษาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 35,000.00  

10 อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน ์ การสื่อสารของกลุ่มเยาวชนที่มบีุคลิกภาพไมต่รงกับเพศ
สภาพเพื่อสร้างการยอมรับจากครอบครัว เพื่อน และ
สังคม 

 35,000.00  

11 อาจารย์กันยารัตน์ คงพร การศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามแนวพระราชด าริ บา้นยางกลาง อ าเภอ
แสวงหา จังหวัดอ่างทอง 

 30,000.00  

12 ดร.วัชรภัทร เตชะวัชฒนศิริ
ด ารง 

กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยั่งยนื 
กรณีศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจงัหวัด
สระแก้ว สังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
21 

 30,000.00  

13 อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ ์ การสอนลักษณะสัทสัมพนัธ์ผา่นเพลงภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังและการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 

 25,000.00  

14 ผศ.อมรรัตน์ สนั่นเสียง การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ สู่งานวจิัยในชัน้เรียน  :วิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน 

 35,000.00  

15 อาจารย์วิจิตรตา โปะ๊ฮง การพัฒนาสื่อโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นพฒันาการเป็นฐาน 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

 25,000.00  

รวม 490,000.00 
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ทุนภายใน (กองทุนวิจัย) ครั้งที่ 2 

ที ่ ผู้วิจัย ชื่องานวิจัย งบประมาณ 
1 ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสร้างสรรค์จากบัวสาย

เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “ทุ่งบัวแดง” บ้าน
คลองทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 27,500.00  

2 อาจารย์จรัสสินี สุวีรานนท์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสายบัวพลังงานต่ าด้วยซู
คราโลส กะทิธัญพืชและสายบัวแดง 

 27,500.00  

3 อาจารย์เพ็ญนภา ภู่กันงาม การสร้างแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ กับ
พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพในการป้องกันการหกล้ม
ของผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 25,000.00  

4 อาจารย์ปิยธิดา สังสีแก้ว ศึกษาเนื้อหาของส านวนภาษาจีนที่สะท้อนวัฒนธรรม
จีน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาส านวน
และสุภาษิตจีนของหลักสูตรภาษาจีนในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

 25,000.00  

5 ผศ.ภัทราพร จันตะนี การวิเคราะห์การออมเงินของผู้ใช้แรงงานใน
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 25,000.00  

6 อาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์ การศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการ
ท่องเที่ยวชุมชน แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อ่างทอง 

 30,000.00  

7 อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 25,000.00  

8 อาจารย์ ดร.ศิริพล  
แสนบุญส่ง 

การพัฒนาเกมบนโมบายแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงค านวณส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

 25,000.00  

รวม 210,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 
60 

ข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกตามคณะ 
รายการ คณะ 

ครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

รวม 

1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)  77 98 63 93 331 
2. นักวิจัย (คน) 43 48 31 51 173 

ร้อยละของนักวิจัยต่อบุคลากรสาย
วิชาการ 

55.84 48.98 49.21 54.84 52.27 

3. โครงการวิจัย  8 13 5 14 40 
ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสาย
วิชาการ  

10.39 13.27 7.94 15.05 12.08 

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร ่ 64 51 33 67 215 
4.1 ISI - - - - - 
4.2 Scopus - - - 4 4 
4.3 TCI กลุ่ม 1 2 9 7 3 21 
4.4 TCI กลุ่ม 2 15 11 15 14 55 
4.5 ประชุมวิชาการ  ระดับนานาชาติ 6 4 2 6 18 
4.6 ประชุมวิชาการ ระดบัชาต ิ 33 13 7 37 90 
4.7 ต ารา/หนังสือท่ีได้รบัการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

8 4 2 1 15 

4.8 มีการยื่นอนุสิทธิบัตร - - - 1 1 
4.9 ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร - - - 1 1 
4.10 ผลงานสร้างสรรค์ทีด่ีรับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิ

- 9 - - 9 

หมายเหตุ ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
 
ผลการด าเนินงานจ าแนกรายคณะท้ัง 4 คณะ 

1) รายละเอียดของผลงานคณะครุศาสตร์ 
ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
1 อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก การศึกษามโนมตทิี่คลาดเคลื่อนและ

การเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธติ
มัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

2 ผศ.จันจิรา หาวชิา การศึกษารูปแบบการสอนวรรณคดี
ไทยโดยใช้แผนที่ความคิดเพื่อพฒันา
ทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

โ3 อาจารย์วิชลดา  รอดแก้ว ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายใน
กลอนบทละคร : ทรรศนะการรับรู้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

4 อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของ 
ซูซูกิผ่านการใช้กิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการออก
เสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

5 ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร และ 
ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี

การสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนแบบ
ผสมผสานด้านการสอน
ภาษาอังกฤษ: การวิเคราะห์อภิมาน 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

6 ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร และ 
ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษาของ นักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

7 อาจารย์ ดร.สมกมล   
กาญจนพบิูลย ์

ความคาดหวังของนักศึกษาที่มตี่อ
การจัดกิจกรรมคณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

8 อาจารยพ์ัสสกรณ์  วิวรรธมงคล ประสิทธผิลการเตรียมความพรอ้ม
เข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

9 อาจารย์พัสสกรณ์  วิวรรธมงคล การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
โดยใช้เกมการศึกษา สาระ
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศกึษา 

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาการ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 "พลัง
นักศึกษา พลังวชิาการ ขับเคลื่อนสังคม" 
ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
ศาสนา และวฒันธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
หน้า 1-9. 

10 อาจารย์นรเศรษฐ์  เตชะ การศึกษาทัศนคติและบทบาทของผู้
เลี้ยงสุนัขที่มีต่อพระราชบญัญัติ
คุ้มครองสัตว์ พุทธศักราช 2557 เพื่อ
การสร้างพื้นที่แก่สุนัขสูส่ถาบนั
ครอบครัว 

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิชาการ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 "พลัง
นักศึกษา พลังวชิาการ ขับเคลื่อน
สังคม” ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 
โดยคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
หน้า 1-9. 

11 ผศ.ดร.นิป  เอมรัฐ การพัฒนาสื่อวิดีโออินโฟกราฟกิเพื่อ
การเรียนรู้ เรื่อง การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 โรง
เรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยาคร้ัง
ที่ 10 (NCSAG 2019) วันที่ 4 – 5 
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา, หน้า 238-243. 

12 อาจารย์ศักดา  จันทราศรี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบมลัติมีเดีย เรื่องการใช้งาน
โปรแกรม Microsoft excel ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประดู่
ทรงธรรม  
(จียพันธ์บ ารุง) 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบนั ครั้งที่ 7.  หน้า 1511-1560, 
มิถุนายน 2562. 

13 ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตร ี การพัฒนาเว็ปไซต์เพื่อการเรียนรู้ 
เร่ือง การใช้งานโปรแกรม Scratch 
เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนประถมสาธติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบนั ครั้งที่ 7.  หน้า 1511-1560, 
มิถุนายน 2562. 

14 อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิก๊
ซอว์ เร่ืองการใช้งานโปรแกรม 
Photoshop เบื้องต้น ส าหรับ
นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 3 
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุ
เคราะห์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ "The 
6th International Conference on 
Education (ICE 2019), หน้า 283-
294, มิถุนายน 2562. 

15 ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
มัลติมีเดียเรื่อง การใช้งานโปรแกรม 
Photoshop พื้นฐาน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 โรง
เรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์   

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยาคร้ัง
ที่ 10 (NCSAG 2019) วันที่ 4 – 5 
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา, หน้า 191-196. 

16 ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
การสื่อสารและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
วิชาภาษาญีปุ่่นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

17 ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
สมดุลภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 

18 ผศ.ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง    การประเมินหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (5) ปี 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ราชภัฏ
กรุงเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่น
ก้าวไกล ด้วยวจิัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่12 – 13 ธันวาคม 2562, 110 -
116.   

19 ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ด้รับการจดัการ
เรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญากบัการ
จัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้   

การประชุมวชิาการระดบัชาติราชภัฏ
กรุงเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่น
ก้าวไกล ด้วยวจิัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562, 117-
124. 

20 ผศ.ดร.บริบูรณ์  ชอบท าดี  
และ ชัยยศ เดชสุระ 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับครู
ของนักศึกษาสาขาวชิาพลศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดบัชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปีพ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล 
ด้วยวิจยัและนวตักรรม”, มหาวทิยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา วนัที ่12 – 13 
ธันวาคม 2562, 178-173. 

21 ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี การพัฒนาบทเรียนมลัติมิเดีย เรื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วิชา
คอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศกึษาปี
ที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ The 
15th Conference Materials 
National Conference on 
Education (ICE 2019) วันที่ 22 
มิถุนายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 295 – 304. 

22 ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิง
รุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา    

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562, 90-95.    
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
23 อาจารย์นิอัสมีรา นิมะมิง 

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
 
 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการด าเนนิงานแนะแนว
ตามควา  มคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562.  

24 อาจารย์วิชุดา  เดชรอด การศึกษามโนมตทิี่คลาดเคลื่อนและ
การเปลี่ยนแปลงมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธติ
มัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562.  

25 อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายใน
กลอนบทละคร : ทรรศนะการรับรู้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562.  

26 อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเร่ือง 
วงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562.  

27 ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญสง่ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
ด้วยคลาวด์คอมพิวติงของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะ
อิน “ราชานุเคราะห์ 1” จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าว
ไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม”, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562.  

28 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 
ผศ.ปิยะ มีอนนัต ์
และ นายทวีศักดิ์ จริตควร 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการน า
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศกึษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 

การประชุมวชิาการระดบัชาติครั้งที่ 1 
(MCU101 CONGRESS I) 
"พระพุทธศาสนากบัภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน" 
(หน้า 1276-1288). ร้อยเอ็ด : 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

29 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไธสง 
และ ดร.แสน  สมนึก  

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสงักัดส านักงา
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประชุมวชิาการ ระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา ครั้ง
ที่ 10 “วิจัย นวัตกรรมน าการพฒันา
ท้องถิ่น”(หน้า 142- 147). 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

30 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
และ ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ ์

การติดตามผลการใช้หลักสูตร
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา คร้ัง
ที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนา
ท้องถิ่น”(หน้า148 – 152). 
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

31 น.ส.กุลนภา เถระวรรณ และ 
อาจารย์ ดร.นริสานันท์  แมนผดุง  
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 
 

การศึกษาสภาพ ปัญหา และ
แนวทางแกป้ัญหาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารทรัพยากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา ครั้ง
ที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนา
ท้องถิ่น”(หน้า136 – 140). 
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 

32 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร  
เตชะวัฒนศิริด ารง  
และ ดร.แสน สมนึก 

แนวทางการแก้ไขปัญหาอ่านไมอ่อก
เขียนไม่ได้อย่างยั่งยนื : กรณีศึกษา
โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุล
อุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา ครั้ง
ที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนา
ท้องถิ่น”พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

33 อาจารย์ ดร.วัชรภัทร  
เตชะวัฒนศิริด ารง 
และ อาจารย์ ดร.สวสัดิ์  
เพชรบูรณ ์

ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและ
การเขียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ : กรณีศึกษาโรงเรียน
พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทศิ) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา ครั้ง
ที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนา
ท้องถิ่น” พระนครศรีอยุธยา : 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 

34 อาจารย์รักษมน  ยอดมิ่ง Pronunciation Problems of 
Thai EFL Major Students 

The Fifth  Saarbrücken 
Conference on Foreign Language 
Teaching, 29th – 31st October 
2019, Germany 

35 ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร และ 
ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี

Synthesis of Research  Blended 
Learning in English Reading:  A 
Meta Analysis 

งานประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 
NIC-HUSOC II: The 2nd National 
and International Conference on 
Humanities and Social Sciences 
under theme  “Achievement of 
sustainable Development Goals 
(SDG): Challenges for Humanities 
and Social Sciences in the digital 
age” 4-7 September 2019. 
Myanmar 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
36 ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร และ 

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบท าด ี
The Effect of Blended Learning 
upon Learning  Achievement 
of English  Language Teaching 
Program Students  in the 
Faculty of Education  
Phranakhon Si Ayutthaya 
Rajabhat University. 

งานประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 
NIC-HUSOC II: The 2nd National 
and International Conference on 
Humanities and Social Sciences 
under theme  “Achievement of 
sustainable Development Goals 
(SDG): Challenges for Humanities 
and Social Sciences in the digital 
age” 4-7 September 2019. 
Myanmar 

37 อาจารย์กรกนก ฮัปเปลิ Task-based Language Teaching: 
Voice of Pre-service English 
Teachers on Collaborative and 
Communicative Skills 

The 28th International 
Symposium on English Language 
Teaching and Book Exhibit: 
Collaboration and 
Communication in Language 
Learning and Teaching, 
November 9-10, 2019, Chien Tan 
Overseas Youth Activity Center, 
Taipei, Taiwan  

38 อาจารย์กรกนก ฮัปเปลิ Integrating Culture Into English 
Language Classrooms: The 
Perspectives Of Pre-Service 
English Teachers In Thailand 

RW-734th International 
Conference on Arts, Education 
and Social Science (ICAES),21st-
22nd December, 2019,Prague, 
Czech Republic 

39 อาจารย์พัสสกรณ์  วิวรรธมงคล Following-up on Teaching 
Practice in Participation of 
Teachers in the Project 
Producing Teachers for Local 
Development in Kanchanaburi 

International Conference on 
Distance Education and Learning 
(ICDEL 2019) and 2019 the 2nd 
International Conference on 
Education Research and Policy 
(ICERP 2019). May 24-27, 2019. 
Shanghai, China. p.130. 

40 อาจารย์รักษมน  ยอดมิ่ง แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
และการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้
มายคอร์สวิลล์ในชั้นเรียน 

วารสารราย 6 เดือน ปทีี่ 20 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 Kasem 
Bundit Journal Volume 20 No. 2 
July - December 2019 (TCI2) 

41 ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการออกแบบทาง
วิศวกรรมที่มีต่อทักษะ กระบวนการ

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 
ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา TCI2 (ISSN:1513-
1149) 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
ทางวิทยาศาสตร์ และความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 

42 อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ กลุ่มคน “มอญ” : ในพื้นที่
ประวัติศาสตร์และความทรงจ าของ
ชุมชนโพธิ์สามตน้ในสมัยอยุธยา
จนถึงธนบุรี. 

วารสารวชิาการอยุธยาศึกษาปทีี่ 11 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 
(TCI2) 

43 ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ ผลของการใช้โปรแกรมการลด
น้ าหนักส าหรับนักศึกษาที่มีภาวะ
น้ าหนักเกิน 

วารสาร มจร. มนุษยศาสตร์ ปริทรรศน์, 
ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562. (TCI2) 

44 น.ส.ภิญญพัชญ์ แหวนนาค 
และ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน 

การน าเสนอแนวทางการบริหาร
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(TCI2) 

45 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  
อารยพัฒน์มงคล 
และ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน  

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการท างานกบัการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(TCI2) 

46 นางณัฐนันท์ วงษ์กลม 
ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน 
และ ดร.แสน สมนึก 

การน าเสนอแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะครูด้านการวิจยัทาง
การศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(TCI2) 

47 นางสนธยา ส ารวยผล 
และ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน  

แนวทางการด าเนนิการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนในสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2 

วารสารวชิาการแสงอีสาน ปีที่ 16 ฉบับ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2562 
(TCI2)  

48 นางนงลักษณ์ ชั่งทรัพย ์
และ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน  

การศึกษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชรของสถานศึกษาในสงักัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง  

วารสารวชิาการแสงอีสาน ปีที่ 16 ฉบับ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2562 
(TCI2) 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
49 น.ส.มินดา เรืองทอง 

และ ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน 
การศึกษาปัญหาและแนวทาง
แก้ปัญหาการด าเนนิงานอาเซียน
ศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
2  

วารสารวชิาการแสงอีสาน ปีที่ 16 ฉบับ
ที่ 2 เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2562 
(TCI2) 

50 นางชมภิศา พ่วงดี และ  
ดร.วีรภัทร ภัทรกุล 

แนวทางการด าเนนิงานตามวงจร
คุณภาพสู่ มาตรฐานดา้นการบรหิาร
จัดการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลใน จังหวัด
อ่างทอง 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับ
ที่ 1 เดือนมกราคม –เมษายน 2562 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(TCI2) 

51 ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร  การพัฒนาแบบฝึกทักษะดา้นการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาการ
สอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารครุศาสตรป์ริทัศน์ (TCI2)  

52 
 

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน  
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 

แนวทางการพัฒนางานวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 

วารสารครุศาสตรป์ริทรรศน์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2019): ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
2562 

53 อาจารย์ ดร.นริสานันท์ แมนผดงุ 
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง 

แนวทางการพัฒนางานวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

วารสารครุศาสตรป์ริทรรศน์ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2019): ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
2562 

54 
 

อาจารย์ ดร.ธานี ชูก าเนิด 
อาจารย์สิรภพ สนิธุประเสริฐ 

ความฉลาดทางสังคมกับการจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วารสารวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนคร สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

55 อาจารย์ภูษณิศา สุวรรณศิลป ์ การพัฒนาทักษะการโต้แย้งของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4 ใน
แผนการจัดการเรียนรู้เร่ืองพลังงาน
นิวเคลียร์ โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นทางสังคมที่เก่ียวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร ์

วารสารวชิาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 
ฉบับที่ 4 (TCI1) 

56 ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษา ประเภท

วารสารวชิาการอุตสาหกรรมศึกษา, 
13(2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2562, 10 
– 25 (TCI1) 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
อุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยาง 
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

57 ผศ.ปิยะ  มีอนนัต ์ หนังสือ เร่ือง 417 ปี แผ่นดินกรุงศรี
อยุธยา 

หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

58 ผศ.ภรภัทร  นิยมชัย ต ารา เรื่อง การจัดประสบการณ์ทาง
พลศึกษาและนันทนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

59 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์  มอนไทสง หนังสือ เร่ือง การบริหารสถานศึกษา
อย่างผู้บริหารมืออาชีพ 

หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

60 ผศ.ดร.ปิยะธิดา  ทองอร่าม ต ารา เรื่อง การวิเคราะห์สถิติเพื่อ
การวิจัย โดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

61 ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย หนังสือ เร่ือง เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
เด็กสมาธิสั้น 

หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

62 ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล หนังสือ เร่ือง การงานอาชพีและ
เทคโนโลยสี าหรับครูประถมศึกษา 

หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

63 ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี  ต ารา เรื่อง จ านวนและการ
ด าเนินการทางคณิตศาสตร์ระดบั
โรงเรียน 

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

64 ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร ต ารา เรื่อง ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 
2) รายละเอียดของผลงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
1 อาจารย ์ดร.พมิพป์ฏิมา นเรศศิริกุล การเปลี่ยนแปลงและการปรับตวัทาง

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุล์าวเวียง 
ต าบลเทวราช อ าเภอไชโย จังหวัด
อ่างทอง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 
ประจ าปี พ.ศ.2562 “สังคมผู้สูงวัย: 
โอกาสและความท้าทายของ
อุดมศึกษา” วันที่ 31 มีนาคม 2562 
ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา. (หน้า 428-437) 

2 อาจารย์รวมศักดิ์ เจียมศักดิ ์
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของซูซูกิ 
ผ่านการใช้กิจกรรมเพลง
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการออก
เสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม” วันที่ 12-13 ธันวาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยั
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. (หนา้ 
83-89) 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 
70 

ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
3 อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ สร้างเสถียรภาพทางการเมือง ลด

ความเหลื่อมล้ า ประชาธปิไตยยัง่ยืน: 
ปัญหาการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบญัชีรายชื่อตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 

การประชุมวชิาการสถาบนั
พระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจ าปี 
2562 “ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ า 
สร้างคุณภาพประชาธปิไตย” วนัที่ 
1-3 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์
ประชุมสหประชาชาติ ถนนราช-
ด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร. 
(หน้า 105-129) 

4 อาจารย์สิริรัตน์ ผลหมู่ Relations of Power (of Love) 
between Life and Death in 
Isaac Marion’s Warm Bodies 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ธรี
ทัศน์เชิงมนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ ทา่มกลาง
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม "ความ
รัก ความตายและอ านาจ ในบรบิท
สังคมร่วมสมัย" วันที่ 4 มิถุนายน 
2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
ประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย. (หน้า 67-76) 

5 อาจารย์อิสมาแอล  เจะเล็ง ค่ายคุณธรรมจริยธรรม : รูปแบบการ
จัดการที่เหมาะสมส าหรับเยาวชน
มุสลิมจังหวัดพังงา  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม” วันที่ 12-13 ธันวาคม 
2562  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 279-284) 
(ภาคบรรยาย) 

6 ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม
ในต าบลคลองสะแก อ าเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ท้องถิ่นก้าวไกล ดว้ยวิจัยและ
นวัตกรรม”วันที่ 12-13 ธันวาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (หนา้ 
285-290) (ภาคบรรยาย) 

7 ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ 
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมอยุธยา
ร่วมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยาในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภยัใน
เขตพื้นที่อ าเภอพระนครศรี- อยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
MCU Congress 3 "นวัตกรรม
ทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0" วันที่ 31 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องเธียร์เตอร์ 
ชั้น 1 โซน B คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
วิทยาลัย จังหวัดพระนครศรี-
อยุธยา (หน้า 165-176) 

8 อ.ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
อาจารย์ศุภสุตา ปรีเปรมใจ 

ประวัติศาสตร์ และวฒันธรรม
ท้องถิ่น ในอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ท้องถิ่นก้าวไกล ดว้ยวิจัยและ
นวัตกรรม”วันที่ 12-13 ธันวาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (หนา้ 
223-229) (ภาคโปสเตอร์) 

9 ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะ
การสื่อสารและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้
วิชาภาษาญีปุ่่น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 สงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(Proceedings ภาคโปสเตอร์) 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ท้องถิ่นก้าวไกล ดว้ยวิจัยและ
นวัตกรรม”วันที่ 12-13 ธันวาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (หนา้ 
117-122) (ภาคโปสเตอร์) 

10 ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ ชุมชนบ้านลาวผา่นเครื่องมือ
การศึกษาชุมชน : แผนที ่
เดินดิน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ท้องถิ่นก้าวไกล ดว้ยวิจัยและ
นวัตกรรม”วันที่ 12-13 ธันวาคม 
2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลยั
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (หนา้ 
216-222) 

11 ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ 
ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 10 10th National 
Conference of Sri-Ayutthaya 
Rajabhat University Group "วิจัย
นวัตกรรม น าการพฒันาท้องถิ่น" 
วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. (หน้า 287-292) 
(ภาคโปสเตอร์) 

12 อาจารย์วัชรีวรรณ หิรัญพลาวสัถ์ ลักษณะของสี ประสาทสัมผสั และ
คุณค่าทางโภชนาการของผลติภัณฑ์
มาม่อนเค้กที่เสริมด้วยผงดอกโสน
อบแห้ง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรี อยธุยา 
คร้ังที่ 10 10th National 
Conference of Sri-Ayutthaya 
Rajabhat University Group 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
"วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนา
ท้องถิ่น" วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 
พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. (หน้า 361-
366) (ภาคโปสเตอร์) 

13 อาจารย์อิสมาแอล  เจะเล็ง ปัจจัยที่สง่ผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของกลุ่มสตรีบ้านยาโต๊ะ 
ต าบลบาเระเหนือ อ าเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

การประชุมวชิาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
คร้ังที่ 10 10th  National & 
International Conference 
“Global Goals, Local Actions: 
Looking Back and Moving 
Forward”  วันที่ 29 มีนาคม 2562 
ณ บัณฑิตวทิยาลัยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสนุันทา 

14 ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก Development of Living 
Museums based on Mon 
Cultural and Wisdom Capitals to 
Promote Cultural Lifelong 
Learning of Bangkhanmak Sub-
district, Muang District, LopBuri 
Province. 

The 4th National & the 1st  
International Academic  
Conference The 35th  
Anniversary of the Faculty of 
Management Science 2019 on  
“Sciences, Arts and Research 
for Sustainable  
Development” 11th – 12th 
Febuary 2019 at the 2rd floor, 
Rattanathepsatri Building, 
Thepsatri  Rajabhat University, 
Thailand. (pp.104-113) 

15 ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก Development of Creative 
Tourism Management for 
Community  Economy  based 
on Mon Cultural Capitals of 
Bangkhanmak Sub-district, Muang 
District, LopBuri Province 

The 4th National & the 1st  
International Academic  
Conference The 35th  
Anniversary of the Faculty of 
Management Science 2019 on  
“Sciences, Arts and Research 
for Sustainable  
Development” 11th – 12th 
Febuary 2019 at the 2rd floor, 
Rattanathepsatri Building, 
Thepsatri  Rajabhat University, 
Thailand. (pp.91-103) 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 

73 

ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
16 ผศ.ชนิกานต์ ผลเจริญ Commercial Versus Preservation 

of Antiques from Dvaravati 
Period which Discover in 
Ayutthaya.  
 

The 9th  International 
Conference on Art and Culture 
Network 2019 11-13 February 
2019 at Nakhon Pathom 
Rajabhat University, Nakhon 
Pathom, Thailand. 

17 อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนกึ Multiple-group confirmatory 
factor analysis fordevelopment 
of the Ayutthaya world 
heritage site, Thailand 

The 7th International 
Conference on Business and 
Social Science (ICBASS 2019), 
26 - 28 March 2019 at Kyoto, 
Japan. (pp.138 – 148) 

18 อาจารย์ ดร.พยัญชน์ เอ่ียมศิลป ์ Can “New Institutionalism” in 
Thai Constitution (2017) create 
a peaceful society? 

วารสารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ปี
ที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562) (หน้า 1-30) 
ISSN : 2228-804x  

19 อาจารย์ปิยธิดา สงัสีแก้ว ปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
ทักษะการออกเสียงภาษาจนีส าหรับ
นักเรียนและนักศึกษาไทยที่เรียน
ภาษาจนีเป็นภาษาที่สอง 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2562) (หน้า 
373-382) 
ISSN : 1906-0181 (Print) 
ISSN : 2673-026X (Online) 

20 อาจารย์นภัสสรณ์ เหลืองศักดิ์ศรี ประเพณีการไหว้ในเทศกาลตรษุจีน: 
ที่มา ความหมาย และการ
เปลี่ยนแปลง 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2562) (หน้า 
373-382) 
ISSN : 1906-0181 (Print) 
ISSN : 2673-026X (Online) 

21 อาจารย์สุชนา หลงเจริญ ปัญหาด้านทักษะการเขียนภาษาจีน
ของผู้เรียนชาวไทย   

วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2562) (หน้า 
373-382) 
ISSN : 1906-0181 (Print) 
ISSN : 2673-026X (Online) 

22 อาจารย์ขวัญดาว มาอยู ่ การศึกษาเปรียบเทียบวธิีการใช้
ค าถามโดยใช้ค าปฤศฉาสรรพนามค า
ว่า“什么”ในภาษาจีน และค าว่า 
“อะไร” ในภาษาไทย 

วารสารมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ร้อยเอ็ด ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 2562) (หนา้ 
239-249) 
ISSN : 1905-6036 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
23 ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ คุณลักษณะบัณฑิต หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา
การปกครองท้องถิ่น ในศตวรรษที่21 
ตามความหวังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวชิาการแสงอีสาน ปีที่ 16 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562) (หน้า 125-138) 
ISSN : 1685-5329 

24 อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน ์ การประยุกต์ใช้หลักสันโดษและ
หลักสัปปุริสธรรมในการซื้อและการ
ใช้โทรศัพท์สมาร์ต โฟนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 
ฉบับที่ 3 (กันยายน 2562) (หน้า 
23-30) 
ISSN : 2408-0942 

25 ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน ์
 

รูปแบบการบริหารจัดการพื้นทีม่รดก
โลกแบบมสี่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบรวิาร
อย่างยั่งยืน 

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 
ฉบับที่ 3 (กันยายน 2562) (หน้า 
31-38) 
ISSN : 2408-0942 

26 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ 

ผลส าเร็จของการน าหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาใช้ใน
การบริหารงานของส านักงานเจา้ท่า
ภูมิภาคที่2 และ ส านักงานศูนย์
พัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที1่ 
(อยุธยา) 

วารสารวชิาการแสงอีสาน ปีที่16
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2562) (หน้า 1-11) 
ISSN : 1685-5329 

27 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ 

บทบาทผูน้ าในการพัฒนาชุมชนบ้าน
ลาว อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2562) (หนา้ 
53-62) 
ISSN : 1513-1149 

28 ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน ์
 

ปัญหาการบริหารจัดการพืน้ที่มรดก
โลกแบบมสี่วนร่วม:  
นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) (หน้า 
129-136) 
ISSN : 1513-1149 

29 อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม รูปแบบและสัญลักษณ์ของพญาครุฑ 
สู่การสร้างสรรค์ผลงานพุทธศลิป์ 
“พญาสุบรรณราช” 

การเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทาง
ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 “ศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 1-16) 

30 ผศ.ดร.รัตนา  รักสกุลพาณิชย ์
อาจารย์เกตุวดี หิรัญพงษ์ 

“การสร้างสรรค์สื่อผสมจากเศษ
วัสดุ” ด้วยแนวคิดมหาวทิยาลัยสี
เขียว 

การเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทาง
ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 “ศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 17-26) 

31 อาจารย์อุมาภรณ์ กล้าหาญ บทประพนัธ์ทางเดี่ยวจะเข้เพลง 
“ลาวดวงดอกไม้” 

การเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทาง
ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 “ศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 39-48) 

32 ผศ.ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร บทประพนัธ์เพลง “นิพพาน” ภมูิ
ทัศน์เสียงภาพสะท้อนแห่งปรัชญา
ปารมิตา 

การเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทาง
ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 “ศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 
ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 177-
184) 

33 ผศ.ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร บทประพนัธ์เพลง “ภบูดินทรป์ิน่
สยาม” ส าหรับวงบราสควินเท็ต 

การเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทาง
ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 “ศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 339-348) 

34 อาจารย์ ดร.ฤตพชรพร  ทองถนอม การแสดงนาฏศิลปส์ร้างสรรค์ชดุ 
“จุดเร่ิมต้นของความรัก” 

การเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทาง
ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 “ศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 431-442) 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
35 อาจารย์วิชชุลดา ต้นประเสริฐ 

อาจารย์ ดร.ณรงค์  คุ้มมะณ ี
การแสดงนาฏศิลปส์ร้างสรรค์ชดุ 
“ราชภัฏอยุธยา ปราชญ์พระราชา 
ข้าของแผ่นดิน” 

การเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทาง
ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 “ศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 459-474) 

36 อาจารย์ ดร.ณรงค์  คุ้มมะณ ี
อาจารย์วิชชุลดา  ต้นประเสริฐ 
 

การน าเสนอผลงานสรา้งสรรค์
ทางดา้นนาฏยศิลป์ ชุดที่ 6 ประณต
อุรค 

การน าเสนอผลงานสรา้งสรรค์
ระดับชาติ “มหกรรมวัมนธรรม
ท้องถิ่นร่วมสมัย” 29 พฤศจิกายน 
2562 ณ ลานวัฒนธรรมคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

37 อาจารยด์ร.ณรงค์  คุ้มมะณ ี
อาจารย์ธดิารัตน ์ ภูมิวฒันะ 
อาจารย์อุมาภรณ ์กลา้หาญ 

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุด 
“จองเปรียง อัคนีปูชาลัย” 

การเสนอผลงานสรา้งสรรค์ทาง
ศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2 
ประจ าปี 2562 “ศิลปกรรมเฉลิม
พระเกียรติ” วันที่ 26 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (หน้า 475-490) 

38 อาจารย์อัครวินท์ ศาสนพิทักษ ์
ผศ.สุกัลยา คงประดิษฐ ์
อาจารย์จินดา ธ ารงอาจริยกุล 

มาตรการการจ ากัดการเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศ
บรูไน 

วารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวทิยาลัย 
ฟาฏอนี ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 (มกราคม-
มิถุนายน 2562) (หน้า 115-123) 
ISSN : 0859-0001 

39 ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชยข์อง
วิสาหกิจชุมชนธปูหอมสมุนไพร  
บ้านวงศ์พัฒนา หมู่ที่ 7 ต าบลหาด
ท่าเสา อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีที่ 
14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562) (หน้า 74-89) 
ISSN : 2286-7171 (Print) 
ISSN : 2672-9024 (Online) 

40 ผศ.ปกาศิต เจิมรอด การมีส่วนร่วมในการป้องกัน
อาชญากรรมของประชาชนในชมุชน
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2562) (หน้า 
93-117) 
ISSN : 2465-4426 

41 อาจารย์พันธรัตน์ ศรีสุวรรณ มาตรการและกลไกในการควบคุม
การพนันออนไลน์ของต่างประเทศ 

วารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
และแนวทางในการสร้างกลไกในการ
ควบคุมการพนันออนไลน์ของ
ประเทศไทย 

ภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(มกราคม – มิถุนายน 2562) (หน้า 
439-465) 
ISSN : 2465-4426 

42 ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย ์ ทัศนะของชนชัน้น าสยามต่อสมเด็จ
พระเจ้าตากสนิมหาราชในสมัย
รัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325-2475) 

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 
(กรกฎาคม - มิถุนายน 2562) 
(หน้า 14-25) 
ISSN : 0857-0884 (Print) 
ISSN : 2651-0804 (Online) 

43 อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี เปรียบเทียบวฒันธรรมที่เกี่ยวกับ
ความรักและการแต่งงาน  :  
กรณีศึกษาส านวนสุภาษิตไทย-จีน   

วารสารบณัฑิตศึกษามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับ
ที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562) 
(หน้า 135-144) 
ISSN : 2286-7910 

44 อาจารย์ ดร.ปฐมบุตร แก้วสมนกึ 
 

การพัฒนาองค์ประกอบเพื่อการเป็น
โรงเรียนสรรถนะสูงในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี.  

วารสารมนษุยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ขอนแก่น, ปีที่ 36 
ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2562) (หน้า 122-140) 
ISSN : 0125-5061 (Print) 
ISSN : 2697-5688 (Online) 

45 ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พฒัน ์
 

กระบวนการการปรบัตัวของชุมชน
ท่าสะอ้าน ทา่มกลางกระแสสังคม
อุตสาหกรรม 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 
6 ฉบับที่ 10 (ธันวาคม 2562) 
(หน้า 4754-4769) 
ISSN : 2586-923X (Print) 
ISSN : 2630-0362 (Online) 

46 ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง  
 

รูปแบบการเสริมพลงัอ านาจของ
เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวมรดกโลกทางวฒันธรรม : 
กรณีศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีที่ 
14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 
2562) (หน้า 42-57) 
ISSN : 2286-7171 (Print) 
ISSN : 2672-9024 (Online) 

47 ผศ.ดร.สุธี โกสิทธิ ์ หนังสือ เร่ือง การพัฒนาทีย่ั่งยืนใน
บริบทสงัคมไทย (ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหนง่ทาง
วิชาการ ผศ. แล้ว) 

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

48 ผศ.บวรศรี มณีพงษ ์ ต ารา เรื่อง การเขียนภาษาญีปุ่น่ขั้น
พื้นฐาน (ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
แล้ว) 

49 ผศ.ทรงพล คชเสน ี หนังสือ เร่ือง การบันทึกเสียงใน
สตูดิโอ (Recording in studio) 
(ได้รับการประเมินผา่นเกณฑ์การ
ขอรับต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 
แล้ว) 

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

50 รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ หนังสือ เร่ือง การสื่อสารทาง
การเมือง (ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวชิาการ 
รศ. แล้ว) 

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

51 รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ กลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของ 
พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี ที่มาจากการยึด
อ านาจภายใต้วิกฤตความขัดแยง้ 
ทางการเมือง 

ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

52 อาจารย์ดร.ณรงค์ คุ้มมะณ ี
 

การแสดงชุด “ยอเกียรติพระ
รามาธิบดีศรีสนุทรบพิตร
พระพุทธเจ้าอยู่หัว” 

The 9th International Festival 
of Arts and Culture 2019 13-
14 June 2019 at Music and 
Performing Arts Hall, 
Srinakharinwirot University, 
Bangkok, Thailand.  

 
3) รายละเอียดของผลงานคณะวิทยาการจัดการ 

ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
1 อาจารย์มนภัทร  บษุปฤกษ์  

 
ปัจจัยที่สง่ผลต่อการเดินทางของผู้สูงอายุ 
ที่เดินทางมาท่องเที่ยว วัดต่าง ๆ ใน
พระนครศรีอยุธยา  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 
19 - 20 กันยายน 2562 

2 อาจารย์ฤดี  เสริมชยุต และ 
อาจารย์เสาวลักษณ์ ชาติศรีสัมพันธ์ 

บทความวิจยั เร่ือง กลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการเพื่อการสร้างแบ
รนด์ของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ.2562 
“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม” วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 
2562 หน้า 451 

3 ดร.เมธารัตน์  จันตะน ี บทความวิจัย “เรื่องการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพของระบบ IATF 16949 : 2016 ที่มี
ผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
ไทย 

รายงานสืบเนื่องในการประชุม
วิชาการระดบัชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
ประจ าปี 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล 
ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” วันที่ 12-13 
ธันวาคม 2562. หน้า 446-450  
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
4 อาจารย์ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง การพัฒนาบุคลากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

การสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานภายในนิคมอุตสาหกรรม –  
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 
4 และนานาชาติ  
คร้ังที่ 1 “ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัย
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน วนัที่ 11 – 12 
กุมภาพันธ์ 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
หน้า 251 – 260  

5 อาจารย์ ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง 
และ ผศ.ดร.ภัทรนันท สุรชาตรี 

รูปแบบการพฒันาสายอาชีพบุคลากรต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา กรณีศึกษาบริษัทซัมมิท โอโต บอดี้ 
อินดัสทรี (อยุธยา)  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 
11 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่นก้าวไกลสู่
สากล” วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
หน้า 779-787 

6 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตร ี การพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
ด้านสายอาชีพ ภายในนิคมอุตสาหกรรม-
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 
4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 “ศาสตร์ 
ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน วนัที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 
2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
หน้า 619-628 

7 ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับพฤติกรรมใน
การเรียนของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรี อยุธยา 
วิชาการพฒันาบุคลิกภาพในภาคการศึกษา
ที่ 1 เทอม1/2562.  

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี 2562 
“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม”ระหว่างวันที่ 12 -13  
ธันวาคม 2562  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หน้า 291 

8 อาจารย์สุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด The Effect of Management Level 
Internal Communication and 
Communicational Practices on 
Employee Job Outcomes 

1ST AU International 
Conference in Business and 
Economics 2019 (บทความวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาต)ิ 

9 อาจารย์ญาณิศา  เผื่อนเพาะ The Consumer Perception of Green 
Business Strategy Communication 
Coffee Shop in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province 

39th International Conference 
on Modern Research in Social 
Sciences, Management and 
Applied Business, Manila 
Philippines, December 15-
16,2019 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
10 อาจารย์ดร.แสงจิตต์  ไต่แสง การบริหารจัดการทรัพยากรมนษุย์ของ

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านแรงงานในจงัหวัด
สระบุรี  

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หน้า 61-71 
(TCI2) 

11 ผศ.ดร.ภัทรนันท  สุรชาตร ี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0  

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 
ฉบับที่ มกราคม – เมษายน 2562 , 
หน้า 99-108 (TCI2) 

12 อาจารย์สุรารักษ์ สุพฒันมงคล 
และ รศ.ดร.วันทนา เนาว์วนั 

ปัจจัยค่าตอบแทนที่มผีลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานฝา่ยผลิต
บริษัท นโิปร จ ากัด จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
2562 หน้า 17-24 (TCI2) 

13 อาจารย์นฤมล  ญาณสมบัติ 
และอาจารย์ ดร.เมธารัตน์ จันตะนี 

บทความวชิาการ เรื่อง “การจัดการการค้า
สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล” 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. ปีที่ 
21 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562) หน้า 209-217 
(TCI2) 

14 อาจารย์สุภลัคน์  จงรักษ ์ “การบริหารความเสี่ยง” เร่ืองใกล้ตัวที่ไม่
ควรมองข้าม 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
2562 หน้า 155-164 (TCI2) 

15 อาจารย์ญาณิศา  เผื่อนเพาะ การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
2562 หน้า 191-199 (TCI2) 

16 ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์  สาธุนุวฒัน ์ บทความวชิาการเรื่อง พลังสื่อมวลชนใน
สื่อสังคมออนไลน ์

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม–ธันวาคม 
2562 หน้า 229-238 (TCI2) 

17 อาจารย์นภัสนันท์  ทองอินทร ์ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญีปุ่่น 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
2562 หน้า 33-41 (TCI2) 

18 อาจารย์วีรพล  น้อยคลา้ย การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมตาม
ความคิดเห็น 
ของประชาชนในเขตอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
2562 หน้า 73-85 (TCI2) 

19 รศ.ดร.วันทนา  เนาว์วัน และ 
ผศ.นาตยา  เกตุสมบูรณ ์
 

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
หมู่บ้านท่องเที่ยว หมู่บา้นหนองสรวง 
ต าบลกระแชง  
อ าเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารวชิาการสมาคม
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2562 หน้า 81-93 (TCI2) 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 

81 

ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
20 รศ.จิตติมา  อัครธิติพงศ์ ความต้องการทักษะของตลาดแรงงานใน

ยุค 4.0 
วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 
2562 หน้า 181-189 (TCI2) 

21 อาจารย์พิเชษฐ เนตรสว่าง 
และอาจารย์ทรรศิกา ธานีนพวงศ์ 

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในการใช้บริการระบบการ
ขนส่งเรือโดยสารข้ามฟากรอบเกาะเมือง
โบราณ จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562 หน้า 1-10 (TCI2) 

22 ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวฒัน์  
รศ.ดร.วันทนา เนาว์วัน  
อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ 
และ ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ 

การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวหมู่บ้าน
ชุมชน (OTOP Village) หมู่บ้านหนอง
สรวง ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 
2562 หน้า 25-32 (TCI2) 

23 ผศ.สิริพร  อินทสนธิ์  
อาจารย์สวิตา อยู่สุขขี 
ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม และ  
อาจารย์ฤดี  เสริมชยุต 

บทความวิจยัเร่ือง “การพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: กรณีศึกษากลุ่ม
โรงเรียนประชารัฐในอ าเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 
21 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 
2562 หน้า 103-111 (TCI2) 

24 อาจารย์ชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ รูปแบบการจัดการความรู้ ภูมิปญัญา 
ท้องถิ่นเคร่ืองจักสานบา้นหัวเวยีง อ าเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบา้น
ท้ายบา้น ต าบลทา่ดินแดง อ าเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 

วารสารวชิาการ อยุธยาศึกษา ปีที่ 11 
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562. สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา หน้า 22-38 
(TCI2) 

25 อาจารย์ชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ Big Data Series II Think Like a Data 
Scientist. 

Global Business and Economic 
Review Journal. ปีที่ 14 ฉบบัที่ 2 
เดือนกรกฎาคมธันวาคม 2562. คณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ธัญบุรี. หน้า 211-214 
(TCI1) 

26 อาจารย์ญาณิศา  เผื่อนเพาะ ปัจจัยที่สง่ผลต่อความตั้งใจสบืทอด ธุรกิจ
ครอบครัวของ กลุ่มทายาทธุรกิจ เจนเนอ
เรชั่นวาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารร่มพฤกษ์  มหาวิทยาลัยเกริก, 
37(2 )พฤษภาคม – สิงหาคม 2562 
หน้า 33-44 (TCI1) 

27 อาจารย์ญาณิศา  เผื่อนเพาะ การรับรู้การ สนับสนนุจาก องคก์าร และ 
ประสิทธิภาพในการ แก้ปัญหาของ 
พนักงาน : บทบาท การเป็นตัวแปร แทรก
ของ บรรยากาศการมอบ อ านาจและการ
มอบ อ านาจดา้นจิตใจของพนักงานในนิคม 
อุตสาหกรรมบ้านหว้า(ไฮเทค) จงัหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับ ภาษาไทย สาขา 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ 
ศิลปะ,12(5), กันยายน-ตุลาคม 
2562, หน้า 283-303 (TCI1) 
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ที่ ชื่อ-สกุล (เจ้าของผลงาน) รายชื่อผลงานทางวิชาการ การรับรองคุณภาพ 
28 รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล   

 

 
 

บทความวิจยั เร่ือง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย : กรณีศึกษาพระราชวงับางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสารสงัคมศาสตรป์ริทรรศน์
วิทยาลัยสงฆน์ครสวรรค์ ปีที่ 8 ฉบับ
ที่ 3 กรกฎาคม -กันยายน 2562. โรง
พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 
กรุงเทพฯ หน้า 178-188 (TCI1) 

29 รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล   

 

 
 

บทความวิจยั เร่ือง การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง โดย
การมีส่วนร่วมของวัดหนองไม้ซงุ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง และ
ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 37 ฉบบัที่ 3 
กันยายน -ธันวาคม 2562. ศูนย์วิจัย
และพัฒนามหาวทิยาลัยเกริก. 
กรุงเทพฯ หน้า 133-143 (TCI1) 

30 อาจารย์ฤดี  เสริมชยุต บทความวิจยัเร่ือง การศึกษาเพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจ
ชุมชน  โดยใช้องค์ความรู้และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ของใช้อรัญญิก ต าบลท่าช้าง อ าเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – 
กันยายน 2562 หน้า 222-132 
(TCI1) 

31 อาจารย์ชุติมา  นิ่มนวล บทความวิจยัเร่ือง “การปฏิบัติ การวิจัย
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางการจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา: 
ผลิตภัณฑช์ุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” 

วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 37 ฉบบัที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2562  หน้า 68-
77 (TCI1) 
 

32 ผศ.สิริพร อินทสนธิ ์ ต าราวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

33 ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ ต าราวิชาการภาษีอากรธุรกิจ ต าราทีไ่ด้รับการประเมินผา่นเกณฑ์
การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 

3) รายละเอียดของผลงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ ชื่อ-สกุล 

(เจ้าของผลงาน) 
รายชื่อผลงาน 
ทางวิชาการ 

การรับรองคุณภาพ 

1 อาจารย์ดร.สายชล สุขญาณกิจ 
อาจารย์โสภิดา จิวประเสริฐ 

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของ
ถั่วฝักยาวพันธุ์ KKU 25 ที่ปลูกในดิน
เหนียวชุดดินอยุธยาในสภาพกระถาง 

การประชุมวชิาการดนิและปุ๋ย
แห่งชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 3-5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคาร
ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
(เจ้าของผลงาน) 

รายชื่อผลงาน 
ทางวิชาการ 

การรับรองคุณภาพ 

2 อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด พรชัย พลากร นวิ แทร
เวล 

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

3 อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ไปรษณีย์มหาวทิยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

4 อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ ระบบสารสนเทศร้านบางปะหันศุภ
ภัณฑ์ 

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี  
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจังหวัดเชียงราย 

5 อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้าน
วรรณรัตน์ 

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

6 ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการท านาย
การติดเกมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 12-
13 ธันวาคม 
 2562 (หน้า 386-390) ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7 ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ระบบสารสนเทศอู่ซ่อมรถยนต์สมชาย
การช่างออนไลน ์

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

8 ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ ระบบโมบายแอปพลิเคชนัส าหรบั
ผู้สูงอายุ Mobile Application for 
Elderly System 

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
(เจ้าของผลงาน) 

รายชื่อผลงาน 
ทางวิชาการ 

การรับรองคุณภาพ 

9 ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย ระบบสารสนเทศบริษัท ที โอ เอส 
อินเตอร์เทรด  

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

10 ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย แอปพลิเคชันสถานทีท่่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ในเกาะเมืองอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

11 ผศ.วชิรา  ปชูตรีรัตน์   Bubble sort with Array and 
Singly Linked list in C++ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 
ธันวาคม 
 2562 (หน้า 345-350) ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12 ผศ.วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา ระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อสนบัสนุน
การท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ.
2562 ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 
 2562 (หน้า 409-413) ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

13 ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ 
อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท ์

ความพึงพอใจของการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพ
โครงงานคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 12-
13 ธันวาคม 2562 (หน้า 386-
390) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

14 ผศ.ดร.ประดินันท์ เอ่ียมสะอาด 
อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนา
ทิพย์ 

Preliminary screening and 
identification of waste engine 
oil degradation bacteria isolated 
from oil-contaminated soil 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

15 ผศ.ดร.ประดินันท์ เอ่ียมสะอาด 
ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย ์

ความหลากหลายชนิดพันธุ์หอยน้ าจืด 
และการ ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนืใน
คลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
(เจ้าของผลงาน) 

รายชื่อผลงาน 
ทางวิชาการ 

การรับรองคุณภาพ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

16 อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ ผลของระยะเวลาในการเติมอากาศต่อ
ประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนีย
ไนโตรเจนโดยใช้ถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่ง
แบตซ์ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

17 ผศ.ดร.พิทยา ใจค า ผลของโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพผสมสาร
สกัดหยาบจากใบหม่อนต่อกิจกรรม
ของแบคทีเรียในล าไส้ใหญ่ภายใต้
สภาพแวดล้อมจ าลอง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 10  วันที่ 4-
5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

18 อาจารย์เนตรนภา สาสังข ์ สภาวะเทา้ ความรู้และพฤติกรรมการ
ดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 
ต าบลวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี จงัหวัด
นครสวรรค์ 

ประชุมวชิาการระดบัชาติ ดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
62 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2562  ณ อาคารบริการวิชาการและ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

19 อาจารย์สุนนัทา  คะเนนอก ผลการทดแทนมะเขือเทศด้วยมะม่วง
หาวมะนาวโห่ต่อคุณภาพของซอส
มะเขือเทศ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

20 อาจารย์นนัทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์ การผลิตไอศครีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใย
จากดอกโสน (Sesbania javanica) 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

21 อาจารย์สุพชิญา ค าคม  
อาจารย์จรัสสนิี  สุวีรานนท ์

ลักษณะของสี ประสาทสัมผสั และ
คุณค่าทางโภชนาการของผลติภัณฑ์
มาม่อนเค้กที่เสริมด้วยผงดอกโสน
อบแห้ง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 10 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 
น.361-366 

22 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์  
อาจารย์ชนาธปิ พรหมเพศ 
อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ ์

เกณฑ์ประเมินอาคารสีเขียวส าหรับ
อาคารสมัยใหม่ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 10 วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
(เจ้าของผลงาน) 

รายชื่อผลงาน 
ทางวิชาการ 

การรับรองคุณภาพ 

23 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์  
อาจารย์พงระภี ศรีสวัสดิ ์

เกณฑ์ประเมินอาคารสีเขียวส าหรับ
การประเมินด้านพลงังาน 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ราช
ภัฎกรุงเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

24 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ 
อาจารย์ชนาธปิ พรหมเพศ 

อิทธิพลของขนาดเศษแก้วที่มีผลต่อ
ความแข็งแรงของ 
อิฐสีเขียว 

การประชุมวชิาการระดบัชาติวจิัย
ร าไพพรรณ ี
คร้ังที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี วันที่ 19 ธันวาคม 2562 

25 อาจารย์ธีรพล ทรัพยบ์ุญ 
อาจารย์เจริญ จันทร์ทาโล 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลงังานลมจาก
ขดลวดแกนอากาศ ส าหรับกังหันลม
แนวตั้ง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ราช
ภัฎกรุงเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

26 ผศ.ณัฐวุฒิ  จั่นทอง ผลของระยะเวลาในการเติมอากาศต่อ
ประสิทธิภาพการบ าบัดแอมโมเนีย
ไนโตรเจนโดยใช้ถังปฏิกรณ์ซีเควนซิ่ง
แบตซ์ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ราช
ภัฎกรุงเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

27 อาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ การศึกษาผลของกระแสสปัตเตอริง
ต่อโครงสร้างของฟิล์มบางวาเนเดียม
ไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีแอฟตีฟแมก
นิตรอนสปัตเตอร์ริง 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มศรีอยธุยา 
คร้ังที่ 10 วันที่ 4-5 กรกฏาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

28 ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา การควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแกลบ
ก่อนวิกฤตในกระบวนการผลิตโพลีเอ
สเตอร์ 

การประชุมวชิาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11 วันที่ 15 - 
17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรุง
ศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

29 อาจารย์สายชล  สุขญาณกิจ  
อาจารย์สิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ 

การตอบสนองดา้นการเจริญเติบโต
และคุณภาพผลผลิตผักกาดหอมต่อ
ปุ๋ยสารละลายธาตุเหล็ก 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
(หน้า 430) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

30 ผศ.ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม ระบบควบคุมอัตราการไหลของน้ า
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ “ราช
ภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 
(หน้า 487) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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31 ผศ.วชิรา  ปชูตรีรัตน์  
อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์  
ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ  

ระบบเครื่องให้อาหารสุนัขอัจฉริยะ การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี  
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

32 ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ   
ผศ.วชิรา  ปชูตรีรัตน์  
อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท ์

ระบบสารสนเทศจัดการข้อมูล
ส านักงานสีเขียว (Information 
System of Eco-Office 
Management)   

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี  
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

33 ผศ.ยุพิน  พวกยะ   
ผศ.วชิรา  ปชูตรีรัตน์   
อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท ์

แอปพลิเคชันท่องเที่ยวจนัทบุรี การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี  
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

34 ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ   
ผศ.วิมล  กิตติรักษ์ปัญญา   
ผศ.ยุพิน  พวกยะ 

ระบบป้องกันอัคคีภัยภายใน
ร้านอาหารผา่นแอปพลิเคชัน 

การประชุมวชิาการระดบัปริญญาตรี 
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
คร้ังที่ 7 วันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

35 ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทที่
มีความสามารถในการผลิตสารสีออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

การประชุมวชิาการระดบัชาติวจิัย
ร าไพพรรณี  
คร้ังที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ 
โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจา้หลาวบีช รี
สอร์ท จังหวัดจันทบุรี 

36 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ การออกแบบเตาหลอมโลหะขนาด
เล็กส าหรับงานหล่อโลหะ  

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1903002474 

37 ผศ.ดร.พิเชฐ ศรีสังข์งาม การศึกษาแนวคิดคลาดเคลื่อนเร่ือง 
วงจรไฟฟ้าของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวสะเต็มศึกษา 

การประชุมวชิาการระดบัชาติราชภัฏ
กรุงเก่า ประจ าปี พ.ศ. 2562 
“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม”, มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 – 13 
ธันวาคม 2562.  

38 อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง การพัฒนาระบบเบรคอัตโนมัตดิ้วยอา
ดุยโน ่

การประชุมวชิาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 (EECOIN-
42) วันที่ 30 ตุลาคม – 1
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พฤศจิกายน 2562, เล่มที่ 2, หน้าที่ 
581 - 584 

39 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ The Basic Screening for 
Hypertension and Diabetes in 
the Elderly by High School 
Students in Phranakhon Si 
Ayutthaya Province 

6th Annual International 
Conference on New Voices in 
Global Health and 
Development 2019: 
Globalization and Health 
Equity”  
ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วนัที่ 
5 เมษายน 2562 

40 ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา Effects of cryoprotectants on 
acaricidal activity of freeze-
dried symbiotic bacteria, 
Xenorhabdus stockiae PB09, for 
controlling of mushroom mites, 
Luciaphorus perniciosus Rack. 

The 31th Annual Meeting of 
the Thai Society for 
Biotechnology and 
International Conference (TSB 
2019) วันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 
2562 ณ ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา, ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

41 ผศ.ดร.ปวีณา รัตนเสนา Effects of Overvoltage on Mesh-
Distributed and Edge-Distributed 
Rods in Rectangular Ground 
Grid Systems of High Voltage 
Substations 

ECTI-CON 2019 INTERNATIONAL 
CONFERENCE July 10-13 , 
Pattaya, Thailand 

42 อาจารย์ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ Preparation and 
Characterization of TiN thin film 
Deposited by Reactive DC 
Magnetron Sputtering 

10th Internation Science Social 
Science Engineering and Energy 
Conference (I-SEEC2019) Sakon 
Nakhon: Rajamangala 
University of Technology Isan 
Sakon Nakho Campus 

43 อาจารย์ ดร.ปทิตตา นาควงษ ์ Optimization of Cobalt 
Chromium on WEDM using 
Taguchi Method 

The 6th International 
Conference on Engineering, 
Energy, and Environment, 27-
29 November 2019, 
Thammasat University, Rangsit 
Campus, Thailand. 

44 ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒน Impacts of Overvoltage on 
Mesh-Distributed and Edge-
Distributed Rods in L-Shap 

การประชุมวชิากรระดับนานาชาติ 
ECTI-CON 2019 ฯ   ณ โรงแรมดี
วารี จอมเทียนบชี จังหวัดชลบุร ี
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Ground Drid Systems of Higt 
Voltage Subststion 

45 ผศ.ดร.พิทยา ใจค า ผลของพันธุ์ข้าวเหนียวไทยต่อการเกิด
กลิ่นหืน และการยอมรับของปลาส้ม 

วารสารวชิชา มรภ.นครศรีธรรมราช  
ฉบับที่ 38(2) กรกฎาคม–
ธันวาคม 2562 
TCI กลุ่ม 2 ISSN : 0125-2380 น.
14-26 

46 อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ 
อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล วางมลู 

ผลของสูตรอาหารและการผ่าหน่อต่อ
การพัฒนาของปลายยอดกล้วยน้ าวา้
ในสภาพปลอดเชื้อ 

วารสารวชิชา มรภ.นครศรีธรรมราช 
ฉบับ 38(1) มกราคม–
มิถุนายน 2562 
TCI กลุ่ม 2 ISSN : 0125-2380 น.
16-27 

47 ผศ.ชุติมา แก้วกระจาย การคัดเลือกสายพันธุ์ยสีต์ที่ผลิตแคโร
ทีนอยด์ไดสู้งเพื่อผลิตเปน็โปรตีนเซลล์
เดี่ยวโดยใช้แหล่งคารบ์อนที่มีราคาถูก
เป็นซับสเตรต 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม -
มิถุนายน 2562 น.419-434 TCI. 
กลุ่มที่ 2 ISSN: 0858-4435 E-ISSN: 
2651-1231 

48 อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์ การถ่ายเทมวลคาร์บอนใน
กระบวนการผลิตปลาทบัทิมที่เลี้ยงใน
บ่อดิน โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต 
กรณีศึกษาอ าเภอเสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ปีที่ : 38 
ฉบับที่ : 2 ประจ าเดือน : มีนาคม - 
เมษายน 2562 TCI. กลุ่มที่ 2 ISSN: 
1686-9664 น.197-204 

49 ผศ.พัชรี สินธนุาวา 
ผศ.ชุติมา แก้วกระจาย 

การยับยั้งรา Pyricularia grisea 
(Sacc.) สาเหตุโรคไหม้ข้าวด้วยราเอน
โดรไฟต ์

วารสารการเกษตรราชภัฏ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ปีที่ 18 ฉบับที่ 2           
เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 2562 
TCI. กลุ่มที่ 2 ISSN: 1686-5103 น.
12-20  

50 อาจารย์ ดร.สายชล สุขญาณกิจ ผลของชนิดปุ๋ยพชืสดร่วมกับการ
จัดการปุ๋ยต่อผลผลิต การดูดใชธ้าตุ
อาหารและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของข้าวพันธุ์ กข47 ที่ปลูกในชดุดิน
อยุธยา 

วารสารเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 35 ฉบับที ่1 
มกราคม-เมษายน 2562 TCI. กลุ่มที่ 
2 ISSN: 0857-0841 น.61-73 

51 อาจารย์พงศ์ธร รักซ้อน 
อาจารย์ศิรประภา ดปีระดิษฐ ์

การพยากรณ์ค่าความเรียบผิวใน
กระบวนการกลึง S45C ด้วยแผนแบบ
ผิวตอบสนอง 

วารสารไทยการวิจัยด าเนินงาน ปีที่ 
7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562) TCI. กลุ่มที่ 2 ISSN:2287-
0210 น.13-20 
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52 อาจารย์อัณธิกา เสงี่ยมใจ คุณภาพน้ าผิวดนิบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรม  โรจนะ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารวชิาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปีที่ 15ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2562 TCI. กลุ่มที่ 
2 ISSN:1686-9869 น.17-18 

53 รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด
เลือดของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วารสารวชิาการสาธารณสุข ปีที ่28 
ฉบับพิเศษ พฤษภาคม - มิถุนายน 
2562  TCI. กลุ่มที่ 2 ISSN: 0858-
4923 น.137-145 

54 อาจารย์สุพชิญา ค าคม ผลของการทดแทนแป้งสาลบีางส่วน
ด้วยแป้งมันเทศสีม่วงต่อลักษณะทาง
กายภาพ คุณค่าทางโภชนาการและ
ทางดา้นประสาทสัมผัสของเอแคลร์ 

วารสารวิจัยและพฒันาวไลย
อลงกรณ์ในบรมราชปูถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 
Vol. 3 TCI. กลุ่มที่ 2 ISSN: 2351-
0374 น.72-85 

55 ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ ์ เกณฑ์การประเมินวัสดุก่อสร้างสีเขียว
เบื้องต้น : ประเภทอิฐ 

วารสารวิจัยและพฒันา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม พ.ศ. 2562) TCI. กลุ่มที่ 2  
ISSN: 2351-0374 

56 ดร.เพชรพิกุล  ข าอ่อน การศึกษาประสทิธิภาพของเชื้อราไตร
โคเดอร์มาในการยับยั้งโรคใบจดุ
ตาเสือของเผือกหอมโดยชีววิธ ี

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 50(2)(
พิเศษ): กันยายน-ธนัวาคม 2562  
TCI. กลุ่มที่ 2 ISSN: 0125-0507 น.
229-232 

57 อาจารย์ ดร.ปรัชวนี  พิบ ารุง การพัฒนากระถางชวีภาพจากปุ๋ย
หมักผักตบชวา 

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 50(2) 
(พิเศษ): กันยายน-ธันวาคม 2562 
TCI. กลุ่มที่ 2  
117-120 กันยายน-ธนัวาคม 2562  
ISSN: 0125-0507   

58 อาจารย์ภารดี แซ่อึ้ง ผลของการแช่ท่อนพนัธุ์ต่อการ
เจริญเติบโตของมันส าปะหลัง 

วารสารวิจัยและพฒันาวไลย
อลงกรณ์ในบรมราชปูถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 
Vol3 กันยายน –ธันวาคม พ.ศ. 
2562 TCI. กลุ่มที่ 2 ISSN: 2351-
0374 น.72-85 

59 อาจารย์สุนนัทา คะเนนอก กรรมวิธีการประดิษฐ์ต่างหูจากเศษผ้า
ไหม โดยใช้เทคนิคการพบักลีบผกา 

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803001691 
วันที่ส าเร็จการจด 5 มิถุนายน 2562 
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ที่ ชื่อ-สกุล 
(เจ้าของผลงาน) 

รายชื่อผลงาน 
ทางวิชาการ 

การรับรองคุณภาพ 

60 อาจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ วิริยะนานนท์ 
 

ผลของสารพาโคลนิวทาโซลต่อ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของตน้
กล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ดในสภาพ
ปลอดเชื้อ 

วารสารพชืศาสตรส์งขลานครินทร์  
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
19-24, 2562 TCI กลุ่ม 1 

61 อาจารย์ ดร.สายชล  สุขญาณกจิ ผลของชนิดพืชตระกูลถั่วและการ
จัดการฟางข้าวต่อผลผลิตและความ
เข้มข้นของธาตุอาหารในข้าวพนัธ์ กข
47และสมบัติดนิ 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาธรมมศาสตร์ ปีที่ 27 ฉบับ
ที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562  
TCI กลุ่ม 1 

62 ผศ.ดร.พิทยา ใจค า Beneficial effectiveness of 
probiotic-low-fat ice cream 
containing Krueo Ma 
Noy(Cissampelos pareira L.) 
gum on colon microbiome 
under a dynamic gut model 

Food Research, 3(5), 428-440 
 
 

63 ผศ.ดร.พิทยา ใจค า Kinetics study of quality 
of Mee-Krob during storage and 
development of a shelf life 
model 

International Food Research 
Journal, 26(2), 489-498 

64 อาจารย์ ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค 
 

Anti-aging and health benefits 
from Thai food: protective 
effects of bioactive compounds 
on the free radical theory of 
aging 

Journal of Food Health and 
Bioenvironmental Science 
(January -  April 2019), 12(1): 
54-67 

65 อาจารย์ภัทรวดี โตปรางกอบสนิ Increasing the percutaneous 
absorption and follicular 
penetration of retinal by topical 
application of proretinal 
nanoparticles  

European Journal of 
Phamaceutics and Bio 
pharmaceutics v.139 June 
2019 p.93-100 

66 ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล Isolation and Characterization of 
Poly-Y glutamic Acid Producing 
Bacteria from Plant Rhizoplan. 

Current Applied Science and 
Technology Vol.19 No.3 เดือน
กันยายน-ธันวาคม 2562  TCI.  
กลุ่มที่ 1 E-ISSN: 2586 9396 น.
200-208 

67 ผศ.ยุพิน  พวกยะ ระบบฐานข้อมูล หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวชิาการ 

 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 
92 

 วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Writing) ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ภายในงานจัดให้มีการบรรยาย เรื่อง "ทักษะการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์" จากศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ อาจารย์ชมัยภร (แสงกระจ่าง) บางคมบาง และ
เสวนา ในหัวข้อ "อ่านและเขียนอย่างไรให้สร้างสรรค์" โดยนักกวี นักเขียนซีไรต์ และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 
การเขียนกลอน กวีนิพนธ์ การเขียนเรียงความ การเขียนสารคดี เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติด้านการเขียน 
 

  
 

  
 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย รองศาสตราจารย์  
ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ 
สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือความร่วมมือทาง
วิชาการ และร่วมกันพัฒนาบุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ ซึ่งจะมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลทางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมกับดาราศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือ
น าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ และขยายผลกับงานพัฒนานวัตกรรมให้ดีข้ึน 
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กลยุทธท์ี่ 4  
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ จ านวน 76 โครงการ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 416,436,275.55 บาท มีการ
เบิกจ่ายจ านวน 358,225,542.19 บาท คงเหลืองบประมาณ 58,210,733.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.02   
 ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในการบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัยภายใต้แผนงาน/โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยการด าเนินงานดังกล่าวมีคณะ สถาบัน ส านัก และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนินจากงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่ง มีผลการ
ด าเนินงานประกอบด้วยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและผลการด าเนินงาน
โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 ผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่จัดสรร 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 

คงเหลือ 
ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
เบิกจ่าย 

งบแผ่นดิน 377,694,300.00 331,144,891.36 46,549,408.64 87.68 
งบเงินรายได้ 119,800,000.00 94,665,717.04 25,134,282.96 79.02 
งบ บ .กศ.  81,488,000.00 69,204,514.68 12,283,485.32 84.93 
งบ กศ .บป.  8,392,000.00 6,132,687.93 2,259,312.07 73.08 
งบ บัณฑิตศึกษา 5,720,000.00 3,780,846.55 1,939,153.45 66.10 
งบ บ .กศ. 
(เพ่ิมเติม) 

24,200,000.00 15,547,667.88 8,652,332.12 64.25 

รวมทั้งหมด 497,494,300.00 425,810,608.40 71,683,691.60 85.59 
 
 จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 85.59 ซึ่งมีผลการ
เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือร้อยละ 100 สามารถจ าแนกตามประเภทงบโดยเรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ งบแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 87.68 งบ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
84.93 งบ กศ.บป. มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 73.08  งบบัณฑิตศึกษา มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 
66.10 และงบ บกศ. (เพ่ิมเติม) มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 64.25 
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 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด การประเมินผลสัมฤทธ์การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

บรรลุผล ร้อยละ ไม่บรรลุ ร้อยละ 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  1  - 1 100.00 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

3 3 100.00 - - 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการ
วิจัยและนวัฒกรรม 

2 2 100.00 - - 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  3 2 66.67 1 33.33 
รวมทั้งสิ้น 9 7 77.78 2 22.22 

 
 ผลการด าเนินงานโครงการ 

ล าดับ
ที ่

ประเภท
งบประมาณ 

โครงการ
ทั้งสิ้น 

ระดับความส าเร็จของโครงการ รวม
โครงการ
ทั้งสิ้น 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ปรับ 
ปรุง 

N/A  

1 งบแผ่นดิน 95 76 8 5 1 - 1 4 95 
2 งบ บ .กศ.  78 14 17 35 2 - - 10 78 
3 งบ กศ .บป.  13 1 3 5 2 - - 2 13 
4 งบบัณฑิตศึกษา 6 1 1 2 1     1 6 
5 งบ บกศ .

)เพ่ิมเติม(  
39 6 9 16 1   1 6 39 

รวมทั้งสิ้น 231 98 38 63 7 - 2 23 231 
ร้ อ ยล ะขอ ง ร ะดั บ ค ะแน น ก า ร
บรรลุผลของโครงการทั้งหมด 

42.42 16.45 27.27 3.03 - 0.87 9.96 100.00 

N/A หมายถึง ผลการด าเนินงานโครงการที่คืนงบประมาณ ขอกันเหลื่อมปี ยกเลิกกิจกรรมเดิมไปท ากิจกรรม
ใหม ่
 จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการด าเนินงานโครงการทั้งสิ้น 231 
โครงการ จากโครงการที่มีผลการด าเนินงานแล้ว มีผลคะแนนระดับความส าเร็จตามเกณฑ์การประเมินผล
โครงการ ดังนี้ ระดับดีมาก 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 42.42 ระดับดี 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.45 
ระดับปานกลาง 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 ระดับน้อย 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.03 ระดับ
ปรับปรุง 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.87 และมีโครงการที่มีผลเป็น N/A 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.96 
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ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย  
จ าแนกตามองค์ประกอบดังนี ้

 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงาน
ต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงาน
ระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

1.การผลิตบัณฑิต 8 3.25 4.25 2.81 3.64 ดี 
2.การวิจัย 4 1.47 5.00 4.96 4.10 ดี 
3.การบริการวิชาการ 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
4.การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

5.การบริหารจัดการ 4 - 4.33 4.08 4.27 ดี 
รวม 20 2.66 4.50 4.23 4.13 ดี 

 

 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2562  
อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.13 โดยองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนน (ระดับดี) 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.10 คะแนน (ระดับดี) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนน
เฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 
คะแนน (ระดับดีมาก) และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.27 คะแนน (ระดับดี) 
 ทั้งนี้ ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า คะแนนเฉลี่ย 2.66 คะแนน (ระดับพอใช้) ด้านกระบวนการ 
คะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน (ระดับดี) และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 4.23 คะแนน (ระดับดี) 
 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในระดับ
หลักสูตร ด าเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของ สกอ. (เดิม) ระดับ
คณะและมหาวิทยาลัย ด าเนินการประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ.2562 ที่ครอบคลุมในทุกมาตรฐาน ซึ่งมี
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมีแนวคิดในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ควบคู่กับการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถเทียบเคียงได้
ในระดับสากล 
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ตารางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

หน่วยงาน จ านวนข้อตกลง 
ความร่วมมือทั้งหมด 

)ฉบับ(  

จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการ 
ท าข้อตกลงความร่วมมือ 

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ 

ภายในประเทศ ต่างประเทศ Active 
MOU 

Active 
MOA 

Non-Active 
MOU  

1. มหาวิทยาลัย 5  - 5 1  - 4 

2. คณะครุศาสตร์ 4 3 1 4  -  - 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 5 2  - 5 2 

4. คณะวิทยาการจัดการ 7 7  -  - 7  - 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 7  -  - 6 1 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 11  - 5 6  - 

7. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 1  - 1  -  - 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5  -  - 5  - 

รวม 47 39 8 11 29 7 
 

จากตารางมีการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งสิ้น 47 ฉบับ  
ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือภายในประเทศมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 ฉบับ และหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศมากที่ สุด คือ ภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย 5 ฉบับ (Active MOU 1 ฉบับ Non-Active MOU 4 ฉบับ) 
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รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย 
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

1. ส่งเสริมบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันของมหาวิทยาลัยใน
เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสดุ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นให้สมบูรณ์และทนัสมัย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
องค์ความรู้ท้องท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในข่ายงานร่วมกันให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม 
4. ส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในการเผยแพร่วิชาการและงานวจิัยของมหาวิทยาลัย 
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ส านักวิทยบริการฯ กับห้องสมุดอื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ 
6. ส่งเสริมความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

สวท. 

2 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้
ง านทรัพยากรทา งด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ 
ชื่ อ ฐ า น ข้ อ มู ล ฯ  “ G a l e  V i r t u a l 
R e f e r e n c e  L i b r a r y ” ( O n l i n e 
Database)  

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

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 

สวท. 

3 โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้
ง านทรัพยากรทา งด้ าน เทค โน โลยี
สารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Online Databases) ชื่อฐานข้อมูล 
EBSCO eBooks Collection  

1.เพื่อจัดหาและบริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทฐานข้อมลูออนไลน์ ประเภท
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและบุคลากรใน
การศึกษา ค้นคว้า และท างานวจิัย 
2. เพื่อให้ทรัพยากรที่ซื้อมาแล้วนั้น เกิดการใช้งานอย่างคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด และลดการใชจ้่ายงบประมาณจ านวนมากในการบอกรับ 

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ (RULibNET) 
และมหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

(จ านวน 28 สถาบัน) 

สวท. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

3. ความร่วมมือภายในเครือข่ายกลุ่มส านักวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดสุิต มีการพัฒนา 

4 
 
 
 
 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่าย
ห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย 
 

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

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ        

สวท. 

5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

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

 สวท. 

6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดา้นการพัฒนา
ฝีมือแรงงานเพื่อการบูรณาการดา้นการเรียน
การสอน 
 

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง  
เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน  
การพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการรับนักศึกษา เข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษา 
บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้รับการทอดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย และให้ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อยกระดับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และส่งเสริมให้มี
งานท าในระดับที่สูงขึ้น 

สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน 
15 พระนครศรีอยุธยา และ

บริษัท คอร์ปอเรชั่น 
เทคโนโลยี โซลชูั่น จ ากัด 

ควท. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

7 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 
 

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

สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน 
15 พระนครศรีอยุธยา/ 

บริษัท มิตซูบชิิ อิเล็คทริก 
แฟคทอร่ี ออโตเมชั่น 
(ประเทศไทย) จ ากัด / 
บริษัท ออโตไดแด็กติก 
จ ากัด / บริษัทศนูย์

เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา 
จ ากัด /บริษัท ไทยแอด

วานซ์เซ็นเตอร์ จ ากัด และ
บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ากัด 

ควท. 

8 โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่  ส าหรับการเรียนรู้ ใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 1  ด้ า น วิ ท ย าศ าสตร์  
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (สมรรถนะ 
PISA) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง กับ สสวท. 
ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก  ส ส ว ท .  จ า น ว น 
1,500,000 บาท 
 
 

1. ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
ด าเนินการ 3 หลักสูตร ซึ่งได้รับการรับรองตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ. ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 โดยมีล าดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร  คือ 1. ล าดับที่ 
57 รหัสหลักสูตร 63036 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะ
ของครูยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชา
วิทยาศาสตร์ 2. ล าดับที่ 58 รหัสหลักสูตร 63037 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนว
สมรรถนะของ PISA รายวิชาคณิตศาสตร์ 3. ล าดับที่ 59 รหัสหลักสูตร 63038 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามแนวสมรรถนะของ PISA รายวิชาวิทยาการค านวณ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 38 
แห่ง และสถาบนัสง่เสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) 

ควท. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

9 ความร่วมมือในการพฒันาระบบมาตรวทิยา 
 

ความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรวิทยา / พัฒนาจัดการหลักสูตรด้านมาตรวิทยาให้
นักศึกษาและบุคลากรภายนอก / พัฒนางานวิจัย บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน / 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม  

สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ ควท. 

10 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน 
AUCC (ASEAN Undergraduate 
Conference in Computing) 

1. ความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซียน 
2. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมน าเสนองานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

(ASEAN Undergraduate 
Conference in 
Computing) 

ควท. 

11 เ ค รื อ ข่ า ย ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย 
 

1. ร่วมมือในการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ 
2. ร่วมมือในการมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการสโมสรนักศึกษา 
3. ร่วมมือในการน าเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
4. ร่วมมือในการจัดกิจกรรมการออกค่ายเยาวชนจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น 
5. ร่วมมือในการจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
6. ร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่เครือข่ายเห็นควรร่วมกัน 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม / มหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรี / มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม / 
มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา/ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพระ

นคร / มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา / 

มหาวิทยาลยัราชภัฏราช
นครินทร์ / มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชปูถัมภ์ / 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต) 

ควท. 

12 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
สนั บสนุ นกา รด า เนิ นกิ จกรรมด้ าน
สิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน 

โดย สส. ร่วมด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. สนันสนุนองค์ความรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

มหาวิทยาลยั (Green 
Youth) 

ควท. 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 
101 

ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

2. วางแผนและสนับสนุนการท างานของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดกากรขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรมผ่านทางช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ 
4. สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับกากรท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมด าเนินการดังนี้ 
5. สนับสนุนให้มีการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย 
(Green Youth) 
6. ผลักดันกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 
University) 
7. เผยแพร่ช่อมูลข่าวสารการด าเนินกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
8. สนับสนุนในการเข้าร่วมเป็นเครื่อข่ายความร่วมมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาและยกระดับการท างาน 
 

13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย  
 

1. ประชุมวิชาการนานาชาติ 
2. เผยแพร่บทความวิจัยจ านวน 3 เรื่อง 
3. น าเสนอนิทรรศการเรื่อง “มหาวิทยาลัยในเมืองมรดกโลก กับการจัดการความรู้
แหล่งมรดกโลกภายในมหาวิทยาลัย” ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปี 
๒๕๖๒ 
4. ร่วมเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชุดเภรี -กัมปนาท  ในงาน “ชากังราว  
นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลยั 12 แห่ง 
(มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี/

มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพ
สตรี/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี/มหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครปฐม/มหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนคร/มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/

สอศ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพ
พรรณี/มหาวิทยาลยัราช

ภัฏภูเก็ต/มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฏร์ธาน/ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ/

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ) 

14 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างาน
ร่วมกัน 
 

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

อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

ควจ. 

15 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างาน
ร่วมกัน 
 

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

ส านักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ควจ. 

16 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างาน
ร่วมกัน 

ร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อการพัฒนา 
บริหารหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะของนักศึกษาตาม

บริษัท เบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

ควจ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด (Learning Outcome) ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้แก่
นักศึกษาด้วยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียน ที่ได้รับการออกแบบไว้ใน
หลักสูตร อย่างเป็นระบบเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

17 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการท างาน
ร่วมกัน 
 

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

บริษัทอินไซท์ ฮอลิเดย์ 
คลับ จ ากัด 

ควจ. 

18 การจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ร่วมกับบริษัท ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ 
 

1. บริษัท บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ของมหาวิทยาลัย จ านวน  100 ทุน 
ต่อปีการศึกษา 
2. บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอ่ืนๆ ในช่วงที่นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงานในพื้นที่บริษัทจัดหา 
3. บริษัทและมหาวิทยาลัยร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เน้นการเรียนรู้ด้วยการท างานจริง โดยตกลงรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึก    สหกิจศึกษาในภานประกอบการของบริษัท 
4. บริษัท และมหาวิทยาลัย ร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนา
สื่อการเรียรการสอนในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
5. บริษัทและมหาวิทยาลัย ร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ตามที่ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน) 

ควจ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

6. บริษัท และมหาวิทยาลัยร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินโครงการตามที่
ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

19 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับธุรกิจ
การค้าปลีกร่วมกัน 
 

1.โครงการ “ธุรกิจค้าปลีกจ าลอง “มินิบิ๊กซี พี่สอนน้อง” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้าน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก ใน
ร้านค้าบิ๊กซีรูปแบบ Mini Big C  
2. โครงการ “การร่วมมือด้านการวิจัยตลาด” ในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพการเปิดร้านมินิบิก๊
ซี เพื่อรองรับการขยายร้านสาขาในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนการท าโครงการ งานวิจัย การ
ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
3.โครงการ “รับนักศึกษาฝึกงาน” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจสู่อาชีพอุตสาหกรรมค้าปลีก
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในบริษัทฯ  
4. โครงการ “วิทยากรพิเศษให้ความรู้ค้าปลีก” ทางบริษัทฯ ส่งผู้ เชี่ยวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสายงานนด้านค้าปลีกเพื่อร่วมสร้างหลักสูตรและเป็นวิทยากรพิเศษให้
ความรู้แกน่ักศึกษาเพื่อเตรียมฝึกงานกับสถานประกอบการ 
5. โครงการ “รับนักศึกษาเข้าท างาน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เมื่อส าเร็จการศึกษาโดยทางบริษัทฯ จะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานประจ าของบริษัท
เป็นกรณีพิเศษ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อัตราว่าง และปัจจัยอ่ืนๆ ที่บริษัทจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม  
6.โครงการ “ช าระธรรมเนียมการศึกษา” เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผ่าน
ช่องทางสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศกว่า 1,000 สาขา  
7. โครงการวชิาการอ่ืน  ๆในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นและเห็นมุมมอง
นอกเหนือจากการเรียนในชัน้เรียน เพิ่มความรู้ ความเขา้ใจ ประสบการณ์จริงจากบริษัทฯ  
8. การด าเนินการตามกรอบและแนวทางการร่วมมือตามบันทุกข้อตกลงความเข้าใจฉบบันี้ 
คู่สัญญาแต่ละฝา่ยตกลงรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการด าเนนิการของฝา่ยตนเองทัง้สิน้ 

บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็น
เตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ควจ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

20 การผลิตบัณฑิตเชิงบูรณาการกับการ
ท างานร่วมกัน 
 

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

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ควจ. 

21 โครงการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ  
 

1. แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษา
และอาจารย์ในวารสารของหน่วยงานทั้งสองสถาบัน 
2. จัดประชุมทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์ คมส. 

22 แลกเปลี่ยนความรู้ทางวชิาการและ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
 

1. แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 
2. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรทางด้านกฎหมาย 
3. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายและกิจกรรมสร้าง
จิตส านึกเยาวชนนักพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ 

ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ พื้นที่ 1 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

คมส. 

23 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลบัราชภัฏแห่งประเทศไทย 

ขอบเขตความร่วมมือคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏ
แห่งประเทศไทย ได้ตกลงความร่วมมือด าเนินงานโครงการกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
ขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อน าไปสู่เครือข่ายระดับชาติและ
นานาชาติ เกิดการเรียนรู้แนวทางเทคนิค กลวิธีการพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น 
2) สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมด้านต่างๆ และ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรร่วมกัน
เพื่อให้มีมาตรฐานทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเปลี่ยนเรียนรู้  (KM)  
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรระดับต่างๆ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การ 

มหาวิทยาลบัราชภัฏแห่ง
ประเทศไทย 

คมส. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

การศึกษา และการศึกษาดูงานระดับชาติและระดับนานาชาติร่วมกันท้องถิ่น
ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ
ให้มีความหลากหลาย 
4) สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาวิชาการ การจัดสัมมนา การฝึกอบรม การ
ประชุมวิชาการ ในระดับกับนโยบายภาครัฐและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกัน 
5) สนับสนุน ส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนางานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นร่วมกัน 
6)สนับสนุน ส่งเสริม แลกเปลี่ยนกาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  
โดยแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการ สายสนับสนุนและนักศึกษา  
และจัดให้มีวิทยากร การประชุม อบรม แหล่งเรียนรู้  เพื่อพัฒนานักศึกษา 
สู่มาตรฐานสากล  
7) สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาวารสารวิชาการ จุลสาร การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ 
และแลกเปลี่ยนข่าวสารของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันอันน าไปสู่
มาตรฐานสากล 

24 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ให้บริการวิชาการ 
 

การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด 
และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน ประชาชนทั่วไป มี
ความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด
และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกิดก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุชน ประชาชนทั่วไป

องค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกิด 

คมส. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พ.ร.บ. และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

25 การพัฒนาการจัดการศึกษา การท านุ
บ ารุงและการบริการทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒธรรม (นาฏศิลป์ – ดนตรี) 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ให้บริการวิชาการ 
 

1. ร่วมมือในการสเสริมสนับสนุนทางด้นการศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. ร่วมมือในการใช้ทรัพยากรของทั้งสองฝ่าย เช่น นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล 
เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 
เพื่อให้การด าเนินงานของทั้งสองฝ้ายบรรลุตามเป้าหมาย 
3. ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม หรือโครงการอ่ืน ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร 

วิทยาลัยนาฏศลิปลพบุรี 
สถาบนับัณฑิตพัฒนศิลป์ 

คมส. 

26 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มหาวิทยาลยัพี่เลี้ยงโรงเรียนในท้องถิ่นตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(จ านวน 40 โรงเรียน) 

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

จ านวน 40 โรงเรียน คคศ. 

27 เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส าหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

1. การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2. จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่นิเทศติดตาม 
หมายเหตุ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ านวน 21 แห่ง (โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค 
โรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณ
ยาประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) โรงเรียนวัดพระงาม โรงเรียน
วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) โรงเรียนวัดพุทไธ
ศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัด

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

จ านวน 21 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ านวน 14 แห่ง /  

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

คคศ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

คานหาม โรงเรียนวัดจ าปา โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชา สงเคราะห์) และโรงเรียนวดั
หนองไม้ซุง) 
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ านวน 14 แห่ง (โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประสรรค์) 
โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายา
ราม โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดบ้านแค 
โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โรงเรียน
มาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี และโรงเรียนวัดบ้านแพน 
“ศรีรัตนานุกูล”) 
3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 4 แห่ง 
(โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนวัด
น้ าพุ และโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสวรรค์) 
4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 12 แห่ง 
(โรงเรียนท่าเรือง “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบาง
ปะหัน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยา
นุสรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา 
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และโรงเรียนอุทัย) 
5. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง (โรงเรียน
สตรีอ่างทอง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียน
โพธิ์ทอง “จินดามณี”)   
6. โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 แห่ง (โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 
โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม และโรงเรียนวัดเขียน)  
7. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ 
(นรสีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส)  

ประถมศึกษาอ่างทอง 
จ านวน 4 แห่ง / โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

3 จ านวน 12 แห่ง / 
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 
4 แห่ง / โรงเรียนในเขต

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 
7 แห่ง / โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 3 แห่ง / โรงเรียน
ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 
6 แห่ง / กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน 
จ านวน 2 โรงเรียน / 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

โรงเรียนประถมสาธิต และ
โรงเรียนสาธิตมธัยม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

8. โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง (โรงเรียนเทศบาล
ท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 
โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิต
อนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์))  
9. กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบ ารุง 1) 

28 เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับ
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 

1. การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
2. จัดโครงการมหาวิทยาลยัเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก 
3. จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมทั้งลงพื้นทีน่ิเทศติดตาม 
หมายเหตุ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ านวน 26 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัด
นาค โรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลี 
ชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบวั โรงเรียนวัดตมู 
(สิริปุณยาประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) โรงเรียนวัดพระงาม 
โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) โรงเรียนวัด
พุทไธศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) โรงเรียน
วัดคานหาม โรงเรียนชุมชนวดัสเด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดบ้านดาบ  โรงเรียน
วัดช้าง โรงเรียนสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) โรงเรียนวัดใหญ่
ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา โรงเรียนวัดจ าปา โรงเรียนเชาวน์วศั 
โรงเรียนบ้านข่อยโทน โรงเรียนบ้านคู้คต โรงเรียนวัดทางกลาง(ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์
(รัฐบ ารุงประชาวิทยา) และโรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ ์
2. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ านวน 20 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประ

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

จ านวน 34 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จ านวน 20 แห่ง /  

โรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอ่างทอง 
จ านวน 5 แห่ง / โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

3 จ านวน 17 แห่ง / 
โรงเรียนในสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา

คคศ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

สรรค์) โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนวัดบ้าน
สร้าง โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดบ้านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่  
(เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” โรงเรียน
วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) โรงเรียนวัดสนามไชย 
โรงเรียนวัดธรรมนาวา โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) และโรงเรียน
วัดสามตุ่ม 
3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) โรงเรียนอนุบาล
แสวงหา โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม) และโรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 
4. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 17 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้างวทิยาคม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบางปะ
หัน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยา
นุสรณ์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา 
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โรงเรียนอุทัย โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทย” โรงเรียน
บางไทรวิทยา โรงเรียนบางบาล โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” และโรงเรียนวิเชียรกลิ่น
สุคนธ์อุปถัมภ ์
5. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติ
วิทยาภูม”ิ 
6. โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อม
เพชร โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัด
รัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนวัดตองปุโบราณ
คณิสสร และโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 

มัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 
3 แห่ง / โรงเรียนในเขต

เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 
8 แห่ง / โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองอ่างทอง 
จ านวน 3 แห่ง / โรงเรียน
ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 
6 แห่ง /วิทยาลัยเทคนิค

พระนครศรีอยุธยา / 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

โรงเรียนประถมสาธิต และ
โรงเรียนสาธิตมธัยม 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

7. โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัด
ปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส และโรงเรียนเทศบาล 3 วัด
ชัยมงคล 
8. โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
เทศบาลท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุงราษฎร์) โรงเรียนเทศบาล 
วัดเจ้าเจ็ดนอก โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม 
ปกาสิตอนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 

29 ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค (Regional 
Research Committee :  REC) มหาวิทยาลยั
นเรศวร ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และสถาบันเครือข่าย 17 แห่ง 
 

- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรภายใน เพื่อพิจารณา
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครผู้เข้าร่วม
โครงการวิจัย และให้การพิจารรารวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร 
หมายเหตุ 
สถาบันเครือข่าย 17 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  
เขตสุขภาพที่  2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พุทธชินราช วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี อุตรดิตถ ์มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และสถาบันเครือข่าย 

17 แห่ง 

สวพ. 

30 สนับสนนุทรัพยากรดา้นการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และการให้บริการวิชาการ เพื่อ
ขับเคลื่อนชุมชนจักรยานต าบลคลองจิก
เพื่อสุขภาวะและการท่องเที่ยว กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการ

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ณ ต าบลคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ชมรมจักรยานต าบลคลอง
จากเพื่อสุขภาวะ นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน  
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

สวพ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

องค์ความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพ
ของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนคู่
ชุมชนตลอดไป 
 

ประจ าต าบลคลองจิก 
บริษัท ปตท. จ ากัด

(มหาชน) สมาคมกรุงเก่า
เพื่อการพัฒนา มูลนิธิ

สถาบนัการเดินและการ
จักรยานไทย และเทศบาล

ต าบลคลองจิก 
31 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ต าบลล าไทร อ.วังน้อย จ.
พระนครศรีอยุธยา-เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบลล าไทร 
อ.วังน้อย.องค์การบริหารส่วนต าบลบาง
ไทร 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลบางไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการ
กับ อบต.ล าไทร 

ชุมชนต าบลบางไทร อ.วัง
น้อย.องค์การบริหารส่วน

ต าบลบางไทร 

สวพ. 

32 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ให้บริการวิชาการ 
 

-เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลยีล่้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
-เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบลยี่ลน้ อ.วิเศษชยัชาญ จ.อ่างทอง 
ผลการด าเนนิงาน 
-ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการ
กับ อบต. ยี่ล้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลยี่
ล้น 

สวพ. 

33 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ให้บริการวิชาการ 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในต าบลบางนมโค อ.เสนา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
2. เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบลบางนมโค อ.เสนา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผ่านความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการ
กับ อบต.บางนมโค 

องค์การบริหารส่วนต าบล
บางนมโค 

สวพ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

34 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ให้บริการวิชาการ 
 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในต าบลหันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา -เพื่อส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนต าบลหันสงั  
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในต าบลล าไทร โดยผา่นความร่วมมือการจัดกิจกรรมโครงการ
กับ อบต.หันสัง 

องค์การบริหารส่วนต าบล
หันสัง 

สวพ. 

35 ความร่วมมือด้านวชิาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุร ี

1. ความร่วมมือทางวิชาการ เชน่ จัดงานประชุมวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติ  ศึกษา
ดูงานดา้นการวิจัยและบริการวชิาการ ฯ 
2. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
3. แลกเปลี่ยนผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัย 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
กาญจนบุร ี

สวพ. 

36 ความร่วมมือด้านวชิาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 

1. จัดประชุมวิชาการระดบัชาต ิ-/ใช้ทรัพยากรร่วมร่วมเพื่อการวิจัยและบริการ
วิชาการ 
2. จัดประชุมวิชาการร่วมกัน / แลกเปลี่ยนผูท้รงคุณวุฒิในการอ่านบทความวิจัย 
3. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันความร่วมมือ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยา 

สวพ. 

37 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ
วิชาการกับชุมชน 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต าบลคลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง 
2. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ต าบลคลองวัว อ.เมือง จ. อ่างทอง 
3. จัดสถานที่ในการจัดอบรมให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลคลองววั อ.เมือง  
จ.อ่างทอง ได้แก่ ประชาชนทัว่ไปและนักเรียน 

โรงเรียนวัดโพธิวงษ ์ สวพ. 

38 เครือข่ายบริการวิชาการ  
 
 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ บริการงานวจิยัฯ 
2. ร่วมมือด้านบริหารจัดการองค์กรการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
3. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือตลอดจนบุคลากรที่เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นฯ 
-แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ความช่วยเหลือตลอดจนบุคลากรที่เป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นฯ ผ่านการประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เดือน
ธันวาคม 2563  ณ จังหวัดขอนแก่น 

สถาบนัอุดมศึกษาไทย สวพ. 
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ล าดับ รายการข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลัย 

39 การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิจยัร่วมกัน 
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ 
(ทปอ.มรภ.) 

1. พัฒนาระบบบริหารวิจัย 
2. สร้างนักวิจัย 
3. สร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในระดับหลงัปริญญาเอก 
4. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสงัคมฯ 
5. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาสงัคม ชุมชนท้องถิ่นเชิงประเด็น อาทิ ปฏิรูปการศึกษา ฯ 
6. ขับเคลื่อนงานวิจัยของเครือข่ายนักวิจัย 
7. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยความร่วมมือเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา ใน
พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

มหาวิทยาลยัราชภัฏทั่ว
ประเทศ 38 แห่ง 

สวพ. 

 

จากตารางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ภายในประเทศ จ านวน 39 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 11 ฉบับ รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 7 ฉบับ และน้อยที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 1 ฉบับ 

* หมายเหตุ   รายละเอียดโครงการความร่วมมือทั้งที่เป็น MOU และเป็นเอกสาร หรือบันทึกทั้งหมด 
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รายละเอียดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ล าดับ รายการ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลยั 

1 Gongqing College of 
Nanchang University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

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

Gongqing College 
of Nanchang 
University 

ควจ. 

2 Victoria University 
เครือจักรภพออสเตรเลีย 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- สนับสนุนความร่วมมือและอ านวยความสะดวก / อบรมให้กับนักศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะ
เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย / ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย  
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

Victoria 
University 

มหาวิทยาลยั 

3 Shih Chien University, 
Taiwan, R.O.C  
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
 

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

Shih Chien 
University, 

Taiwan, R.O.C 

มหาวิทยาลยั 

4 University of Management 
and Economics, Cambodia 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 

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

University of 
Management and 

Economics, 
Cambodia 

มหาวิทยาลยั 
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ล าดับ รายการ 
ข้อตกลงความร่วมมือ 

กิจกรรมการด าเนินงาน หน่วยงานที่ร่วม MOU 

สถาบัน/องค์กร ภายใน
มหาวิทยาลยั 

5 Tianjin Bohai Vocational 
Technical College 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- พัฒนาความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสองสถาบัน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับอาจารยแ์ละ
นักศึกษา / แลกเปลี่ยนผลงานความเป็นเลิศระหว่างสองสถาบัน แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา / ศึกษา
วัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

Tianjin Bohai 
Vocational 
Technical 
College 

มหาวิทยาลยั 

6 Kyoto Junior High School 
attached to Kyoto 
University of Education 
ประเทศญี่ปุ่น 
 

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

Kyoto Junior High 
School attached 

to Kyoto 
University of 
Education 

คคศ. 

7 Anqing Normal University of 
the People's Republic of 
China สาธารณรัฐประชาชน
จีน  

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

Anqing Normal 
University of the 

People's 
Republic of China 

คมส. 

8 Komazawa Women’s 
College ประเทศญี่ปุ่น 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา / จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา 
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - 

Komazawa 
Women’s 
College 

คมส. 

 
 จากตารางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างประเทศ จ านวน 8 ฉบับ ซึ่งมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 2 ฉบับ และไม่มีการด าเนินการ 6 ฉบับ
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 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประชุมจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดี  
ฝ่ายบริหารวิชาการ เป็นประธานการประชุม โดยมี ผศ.บุญไท เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นรองประธานการประชุม เพ่ือพิจารณาและจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ด้านการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 
ปี พ.ศ. 2563-2565 โดยมุ่งหวังให้ทุกคณะมีหลักสูตรที่มี การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา
การกับการท างาน ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์วิชาการ วิชาชีพ และวิ ชา
ชีวิตจากการไปปฏิบัติงานจริง จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 31120 อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

  
 ในวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center : AIC) และประชุมผ่านระบบ Application Zoom ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
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 วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์จิรศักดิ์   ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และ
แผนงาน เป็นผู้แทนอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผนร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราช
กุศลและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  
 

    

 จากวันเดียวกันในช่วงเย็นเวลา 18.00 น. น าโดยอาจารย์ ดร.นพดล  ปรางค์ทอง รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดีพร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหา
มงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 
สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 น าโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การกับการท างาน ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กับ อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ 
(ไทยแลนด์) จ ากัด และบริษัทอินไซท์ ฮอลิเดย์คลับ จ ากัด ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

    
 

  

    วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเปิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี “ความรู้ในการบ ารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น” ระหว่างคณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะ สถาบัน/ส านัก โดยมี 
อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี สู่การน าไปใช้ ประโยชน์  
และพิธีมอบรางวัล แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท 
เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธาน
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคในการสร้างแนว
ปฏิบัติที่ด ีสู่การน าไปใช้ประโยชน์"จัดให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เทคนิคในการสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการด าเนินงานตามพันธกิจนอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัล  
ประกาศเกียรติคุณ แนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Award ครั้งที่ 5 ให้กับหน่วยงานที่ได้ระดับดีเด่น และระดับดีมาก  
 ระดับดีเด่น  

 ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 
 ด้านการวิจัย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ ได้แก่ สถาบันอยุธยาศึกษา 

 ระดับดีมาก  
 ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ด้านการวิจัย ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการ

จัดการ 
 ด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักงานอธิการบดี และ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารครุสรรพสิทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ 
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โครงการส่งเสริมห้องสมุดสีเขียว แยกและลดขยะ  
รีไซเคิลหลอดพลาสติกเหลือใช้ 

การท าหมอนหลอดให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง 
1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 

 
 

 

  
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รณรงค์งดใช้ภาชนะโฟมและถุงห้ิวพลาสติกโดยกลุ่มตัวแทนนักศึกษา
ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ร้านค้า นักศึกษาระดับช้ันต่างๆ เพื่อลดโลกร้อน ลดขยะ  

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

 
 

    

กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
ภายใต้โครงการ GO-Green ARU 

ส่งเสริมการเรียนรู้และรณรงค์ให้นักศึกษาอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

24 มกราคม 2563 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

นักศึกษา IT สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คว้ารางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันออกแบบ Platform การเข้าเสนอชื่อกฎหมายทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) ภายใต้หัวข้อ “Change role, Change form, Make it easy with e-Initiative 
ปรับบทบาท เปลี่ยนรูปแบบ ท าเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย e-Initiative”จากนายชวน  หลีกภัย ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร   
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กิจกรรม “ปันรักให้น้อง” 
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กิจกรรมจิตอาสา เรารักษ์เมืองมรดกโลก 
 

  
 

  
 
 
   

 
   
 
 
 
 
 



ANNUAL REPORT 2020 
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVEARSITY 

 
125 

    กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนอู่ทอง (ถนนรอบเกาะเมือง)  
เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและรองรับการจัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกดลก ประจ าปี 2562 
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กิจกรรม 115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์ 
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กิจกรรมวันครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และพิธีอัญเชิญตราประจ ามหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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คณะผู้จัดท ารายงานประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
ที่ปรึกษา 
       รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร์       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
       นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท์        รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
       ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น 
       ผศ.บุญไท  เจริญผล   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
       นางสาวพิจิกามาศ  แย้มบู่       ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
 
 
กองบรรณาธิการ 
      นางปาณิสรา  ผดุงรัตน ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      นางสาวนฐัฐา  ภูมิด ี         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      นายวีรศักดิ์  โพธิ์ภิรมย ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      นายไอศูรย์  จิตกระแสร์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      นายติณณ์   ภาณุเมศธนัน        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
      นางสาวเบญจลักษณ์  ชดิชาญชัย  นักวิชาการศึกษา 
      นางเดือนเพ็ญ  สนแย้ม   นักวิชาการศึกษา 
      นางสาวนันทนา  ศรีชัยมลู        นักวิชาการศึกษา 
      นางอมรรัตน์  อมรนาถ   นักวิชาการสถิติ 
      นางสาววิภา  การภักดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
      นางสาวเบญจมาภรณ์  ข าเขียว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
       กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
       96 หมู่ 2 ต าบลประตูชัย 
       อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
       จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
              



 



PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
96  หมู่  2  ตําบลประตูชัย  อํา เภอพระนครศรีอยุธยา  

จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์  13000

โทรศัพท์  0-3527-6555  โทรสาร  0-3532-2076
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