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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยใน 4 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน คือ การพัฒนาท้องถ่ิน การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ยังสนองนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม  
ในการขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลในพื้นที่จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 
15 ตำบล เพื ่อยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล เพื ่อให้เกิดการจ้างงาน การพัฒนาตามปัญหาและ                  
ความต้องการของชุมชน 
 ในนามของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญ 
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  

 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ข้อมูลพื้นฐาน  
 

ประวัติความเป็นมา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3527 6555 หมายเลข
โทรสาร 0 3532 2076 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กำเนิดจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า” ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) ทรงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ 
จำนวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1-2-3 แต่เพิ่มวิชาครู 
 พ.ศ. 2458 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดำเนินการผลิตครู
มูล (ครู ป.) 
 พ.ศ. 2467 ได้จัดต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้น สอนวิชากสิกรรมที่ตำหนักเพนียด 
 พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝกึหดัครเูมืองกรงุเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลตำหนักเพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. 2476 ไดย้กเลิกมณฑล โรงเรียนฝึกหัดครมููลตำหนักเพนียดจึงเปน็โรงเรยีนฝึกหัดครูมลูประจำจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีช่ือว่า“โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากตำหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ตำบลหัวแหลม โดย
แยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชาย และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจำ) แผนกเกษตรกรรม 
 พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลมโรงเรี ยนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที ่บริเวณ
ด้านข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ตำบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก         
อู่ทองในปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497  
 พ.ศ. 2498 เริ ่มผลิตครู ป.กศ.ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมการฝึกหัดครูรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี 
 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ 
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา ทำการผลิตครูหลายระดับ 
 พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ. สูง,ป.ม. หรือ พ.ม. เปิด
ปีแรก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขาวิชามัธยม (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 รับ
จากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสตูรสาขาวิชาการอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขาวิชาชีพครู               
ครุศาสตรบัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 
 พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนช่ือ
วิทยาลัยครู เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 
 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรอียุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 
 พ.ศ. 2540 เริ ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
การบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
 พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผล
บังคับใช้ทำให้สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานพระราโชบายดา้น
การศึกษาผ่านองคมนตรี ใจความตอนหนึ่งว่า “...ให้แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับ
การศึกษา และพัฒนาท้องถ่ินในท้องที่ตน...” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้น้อมนำพระราโชบายดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบริการวิชาการแก่สังคม โดยผ่านหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษจากรัฐบาล ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลา 116 ปี (พ.ศ. 2448 - พ.ศ. 2564) 
 

บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตรา
สัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำความกราบบังคมทูล
พระกรุณาขอพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ ตราสัญลักษณ์ที่ทรง   
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน คือ ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช มีลักษณะเป็นรูปวงรี ภายในเป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมเีปล่งออก
โดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ (แปลความหมายว่า “ทรงมี
พระบรมเดชานุภาพ ในแผ่นดิน”) โดยที่วันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี             

ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ และสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด มีวงรีอีกวงหนึ่งเป็นกรอบ
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รอบตราพระราชลัญจกรจารึกชื ่อสถาบันราชภัฏ ต่อมาเมื ่อสถาบันราชภัฏได้ปร ับเปลี ่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัย  ได้จารึกช่ือท่อนบนเป็นภาษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ท่อนล่างจารึกเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY” 
 

สีของสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่างๆ จำนวน 5 สี 

 สีน้ำเงิน แทน สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
 

     สีเขียว แทน แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพื้นที่แหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
 

 สทีอง แทน ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
 

 สีส้ม แทน ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่ก้าวไกลในมหาวิทยาลัย 
 

    สขีาว แทน ความคิดอันบริสุทธ์ิของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
สีประจำมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
ธงประจำมหาวิทยาลัย 

* สีเหลือง (อยู่ด้านบน) 
* สีแดง (อยู่ด้านล่าง) 
* มีตราสัญลักษณ์อยู่ตรงกลาง 
 

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย 
 
 
 

* ดอกโสน 
 
 
คติธรรมประจำมหาวิทยาลยั 

สิกขา กาโม  ภวํ  โหติ หมายถึง ผู้ใฝ่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ 

สีเหลือง 

สีแดง 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา : คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา
ท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
สถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ 
และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมใน

การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 

พันธกิจ 

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพ
สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ 
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย 
คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอ่ืน 
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและ                
การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดำริ ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อ             
การพัฒนาท้องถิ่น 
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เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการเป็น   
คนเก่งมีความรู้ รักท้องถ่ินและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

อัตลักษณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ เป็นผู้มีจิตอาสา 

ค่านิยมองค์กร 
ร่วมคิด ร่วมทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาองค์กร และท้องถิ่น 

อย่างย่ังยืน 

“มีวินัย” หมายถึง 

เป็นผู้มีวินัย โดยปฏิบัติตาม
ระบบ กฎเกณฑ์ และฎ
หมายตลอดท้ังยึดม่ันใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กรอบคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อความเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 
 

“ใฝ่รู”้ หมายถึง 

เป็นผู้มีความต้ังใจใฝ่รู้ นำ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 มาบูรณาการศาสตร์ต่างๆ 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
และประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ประกอบสัมมาชีพ รู้ค่าและ
รักษ์ความเป็นไทยโดยเน้น
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

“เป็นผู้มีจิตอาสา” หมายถึง 

เป็นผู้มีความเสียสละ เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
และสามารถใช้ความรู้ร่วม
แก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนา
สังคมและท้องถิ่น 
 
 

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัย
มีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ (1) กำหนดนโยบาย
และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริม
วิทยฐานะครู การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงกำหนดนโยบาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 1. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 2. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
แนวพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับ
กลุ่มประชาคมอาเซียน 
 3. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน 
 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 5. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู ้ที ่มีคุณภาพและ                 
การให้บริการทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 6. สนับสนุน พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ภูมิปัญญาสากล 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน ชุมชน อย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิด
การจัดการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 8. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภบิาล 
และนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 9. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและ
การวิจัยสู่ระดับสากล 
 10. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน สามารถแข่งขัน
ได้ในระดับสากล 
 11. ส ่งเสร ิม สน ับสนุนการจัดการเร ียนการสอนเพื ่อเตร ียมความพร้อมสู ่ประชาคมอาเซียน                 
ด้านภาษาอังกฤษ และภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับสำนัก/สถาบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะมนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ 

 

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 สำนักงานคณบดี 

 

 

 

 สำนักงานคณบดี 

 ภาควิชามนุษยศาสตร์ 

 ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

 

 

 สำนักงานคณบดี 

 

 

 

 สำนักงานคณบดี 

 

 

 

 สำนักงานคณบดี 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

   ประยุกต์ 

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

สำนักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักงานอธิการบดี 

 สำนักงานผู้อำนวยการ 

 

 

 

 สำนักงานผู้อำนวยการ 

 

 

 

 สำนักงานผู้อำนวยการ 

 

 

 

 กองกลาง 

 กองนโยบายและแผน 

 กองบริการการศึกษา 

 กองพัฒนานักศึกษา 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ทำเนียบผู้บริหารจากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา                         โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

รายนาม ปี  พ.ศ. รายนาม ปี พ.ศ. 
นายเติม   ทับทิมทอง 2479 - 2480 นางสาวสมสวสัด์ิ จามรวรรณ 2479 - 2479 
นายฉลอง ศรีจันทร ์ 2480 - 2487 หม่อมหลวงหญิง ทินกร 2479 - 2481 
นายชัยวฒัน์ ยุกติรัตน์ 2487 - 2497 นางพิสฎิฐ์ เวชชภูม ิ 2481 - 2487 
นายประยุทธ สวัสดิสิงห ์ 2497 - 2501 นางสาวจารุนีย์ มฤคทัต 2487 - 2492 
นายทว ี  โปราณนนท ์ 2501 - 2508 นางสาวพเยาว ์ ศรีหงส ์ 2492 - 2501 
นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา 2508 - 2508 นางสาวอนงค ์ สังขะวร 2501 - 2511 
นายจินต์  รัตนสิน 2508 - 2509 นายจินต์  รัตนสิน 2511 - 2511 

 

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
รายนาม ปี พ.ศ. 

นายจินต์    รัตนสิน 2509 - 2517 
ดร.นิเชต    สุนทรพิทักษ์ 2517 - 2519 
รองศาสตราจารย์สุรพันธ ์  ยันต์ทอง 2519 - 2521 
รองศาสตราจารย์ ดร.เจรญิผล สุวรรณโชติ 2521 - 2523 
นายจำเรญิ   เสกธีระ 2523 - 2524 
นายโสภณ   สุวรรณโรจน์ 2524 - 2531 
รองศาสตราจารย์ธง  รุณเจริญ 2531 - 2532 
ดร.จรินทร ์   ชาติรุ่ง 2532 - 2536 
รองศาสตราจารย์วิทยา  รุ่งอดุลพิศาล 2537 - 2538 

 

สถาบันราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
รายนาม ปี พ.ศ. 

รองศาสตราจารย์ดร.บหุงา  วัฒนะ 2538 - 2546 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย์  เฑียรทอง 2546 - 2547 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รายนาม ปี พ.ศ. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวุิทย์  เฑียรทอง 2547 - 2549 
รองศาสตราจารย์สุวิทย์  เฑียรทอง 2549 - 2552 
ดร.บูรพาทศิ   พลอยสุวรรณ์ 2552 - 2556 
ดร.เกษม    บำรุงเวช 2557 - 2562 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชสูิทธิ ์ ประดับเพ็ชร ์ 2562 - ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
    

 

  

 

 นายอภิชาติ  จีระวุฒ ิ
นายกสภามหาวิทยาลัย 

นายไพบูลย์  เสียงก้อง 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    
ดร.ปราจิน เอ่ียมลำเนา 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ศ.ดร.จำนงค์ อดวิัฒนสิทธิ ์

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ดร.วราภรณ์ สีหนาท 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

    
ร.ดร.ประเวศ อินทองปาน 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
นายธนาคม จงจิระ 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล 

ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

 

  

 

 ดร.สุรพงษ์  มาล ี
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ

ศ.ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน ์
ผู้ทรงคุณวฒุ ิ
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง 

   
ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช 

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 

อธิการบดี 
นายพินิจ ศรีสวัสดิ ์

ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร 

    
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน ์

ผู้แทนผู้บริหาร 
นายประพันธ์ แสงทองด ี

ผู้แทนผู้บริหาร 
ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 

ผู้แทนผู้บริหาร 
ผศ.ดร.เลิศชาย สถติย์พนาวงศ ์

ผู้แทนผู้บริหาร 
 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ 

   
ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม 
ผู้แทนคณาจารย ์

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย ์
ผู้แทนคณาจารย ์

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน ์
ผู้แทนคณาจารย ์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 

 ดร.นพดล  ปรางคท์อง 
รองอธิการบดี 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร ์

อธิการบดี 
ผศ.ดร.ธาตรี มหนัตรัตน ์

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารทรพัยากร 

นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท ์
รองอธิการบดี 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ดร.นพดล ปรางค์ทอง 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

    
ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม 

รองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น 

ผศ.บญุไท เจรญิผล 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

นายนรินทร์ อุ่นแก้ว  
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายงานบริหารทั่วไปและกฎหมาย 

    
นางสาวสุดารัตน์ เกลีย้งสอาด 

ผู้ช่วยอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการพิเศษ 

ผศ.ดร.บริบรูณ์ ชอบทำดี  
คณบดีคณะครศุาสตร ์

รศ.ดร.วิณฎัฐา แสงสุข 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์

นายประพันธ์ แสงทองดี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 

    
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

ผศ.ดร.เลศิชาย สถิตย์พนาวงศ ์
ผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

นายสุรนิทร์ ศรีสังข์งาม 
ผู้อำนวยการ 

สถาบันอยุธยาศึกษา 

   
ผศ.สาโรช ปรุิสังคหะ 

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางลักขณา เตชวงษ์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

นายพนิิจ ศรีสวัสด์ิ 
ประธานสภาคณาจารย ์

และข้าราชการ 
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คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 200 /2563 สั่งแต่งตัง้ ณ วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563 

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ประธาน 

นางมยุรี สิงห์ไข่มุกข ์
กรรมการ 

รศ.ดร.วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น 

กรรมการ 

รศ.ดร.สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ 

กรรมการ 

ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ 

ผศ.ดวงรตัน์ โพธิ์เงิน 

กรรมการ 
ดร.ภควดี สุขอนันต ์

กรรมการ 

ผศ.มูนีเราะฮ์ ยดีำ 

กรรมการ 

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง 

กรรมการ 

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม 

กรรมการและเลขานุการ 



 
 

17 | P a g e  

 

 
ANNUAL REPORT 2021    

PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 
 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 นายพินิจ ศรีสวัสดิ ์
ประธาน 

 

    
นายสุทัศน์ อู่ทอง 

รองประธาน 
นางสาวกาญจนา เงินอ่อน 

กรรมการ 
ดร.กาวี ศรีรัตน ์

กรรมการ 
ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน ์

กรรมการ 

    
ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม 

กรรมการ 
ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี 

กรรมการ 
นายพัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ 

กรรมการ 
นายพิเชษฐ เนตรสว่าง 

กรรมการ 

    
ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ 

กรรมการ 
นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์ 

กรรมการ 
นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ ์

กรรมการ 
นางชเนตตี พุ่มพฤกษ ์

กรรมการและเลขานุการ 

 
 

หมายเหตุ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที ่7 /2564 สั่งแต่งตั้ง ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 

 

 ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช 
ประธาน 

 

 

  
ดร.สมชาย สุรชาตร ี

รองประธาน 
 

นางอติภา เองตระกูล 
รองประธาน 

    
ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ ์

กรรมการ 
 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม 
กรรมการ 

ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา 
กรรมการ 

นางจวงจันทร์ เปลี่ยนคง 
กรรมการ 

    
นายเกียรติยศ ศรีสกุล 

กรรมการ 
นางสาวพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร 

กรรมการ 
ผศ.ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ ์

กรรมการ 
ดร.มนวิภา ประชัญคด ี

กรรมการ 
 

หมายเหตุ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที ่12 /2563 สั่งแต่งตัง้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ต่อ) 
 

    
นายชาลี เส้นขาว 

กรรมการ 
นางศิริพร กฤชสินชัย 

กรรมการ 
นายพันธุ์เทพ สุลีสถิร 

กรรมการ 
ศ.เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ 

กรรมการ 
 

    
นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า 

กรรมการ 
ดร.ธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน ์

กรรมการ 
นายฉลองศักดิ์ อารียว์งศ ์

กรรมการ 
นายเฉลิมชัย ไวยชติา 

กรรมการ 
 

    
นางสาวอินทิรา สวัสดิ์พาณิชย ์

กรรมการ 
นางสาวดวงนภา วิจิตรเขื่อนขันท ์

กรรมการ 
ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ 

กรรมการ 
นายธนบดี นาคประเสริฐ 

ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ 
กรรมการ 

 

  
นายสุทัศน์ แก้วสว่าง  

นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ 
กรรมการ 

 

ดร.นพดล ปรางค์ทอง 
กรรมการและเลขานุการ 

 

หมายเหตุ คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที ่12 /2563 สั่งแต่งตัง้ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

    
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ 

ประธาน 
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง 

กรรมการ 
ผศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ 

กรรมการ 
ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน ์

กรรมการ 

    
ดร.นพดล ปรางค์ทอง 

กรรมการ 
ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอ่ิม 

กรรมการ 
ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี 

กรรมการ 
นายพินิจ ศรีสวัสดิ ์

ประธาน 

    
ผศ.ดร.สุวิทย ์ไวยกุล 

กรรมการ 
รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศ์ิลป์ 

กรรมการ 
นายประพันธ์  แสงทองดี

กรรมการ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม 

กรรมการ 

    
ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง นายสุรินทร์ ศรีสังข์งาม 

กรรมการ 
ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ 

กรรมการ 
นางลักขณา เตชวงษ ์

กรรมการและเลขานุการ 
 

หมายเหตุ - คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 8/2561 สั่งแต่งตั้ง ณ วันที่ 18 กันยายน 2561  
- คำสั่งสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 12/2562 สั่งแต่งตั้ง ณ วนัที่ 24 กรกฎาคม 2562  
- คำสั่งสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 17/2563 สั่งแต่งตั้ง ณ วนัที่ 29 ธันวาคม 2563 
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สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนด ซึ ่งมีกลยุทธ์ จำนวน 4 ข้อ คือ กลยุทธ์ที่ 1           
การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาก 5 หน่วยงาน ดังนี้ 

 
ข้อมูลหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ข้อมูลจากสารสนเทศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย

ระดับปริญญาตร ี
52 หลักสูตร 

ระดับประกาศนียบัตร 
บัณฑิต 1 หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท 
5 หลักสูตร 

ระดับปริญญาเอก 
1 หลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จำนวน 1 หลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
จำนวน 2 หลักสูตร 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
จำนวน 1 หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
จำนวน 1 หลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  
จำนวน 1 หลัดสูตร 

ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 หลักสูตร 

นิเทศศาสตรบณัฑิต จำนวน 1 หลักสูตร 

ศิลปศาสตรบณัฑิต จำนวน 8 หลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร 

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  
จำนวน 3 หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
จำนวน 2 หลักสูตร 

บัญชีบณัฑิต จำนวน 1 หลักสูตร 

บริหารธุรกิจบณัฑิต จำนวน 10 หลักสูตร 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 11 หลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
จำนวน 1 หลักสูตร 

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
จำนวน 1 หลักสูตร 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบณัฑิต จำนวน 1 
หลักสูตร 
 

https://sites.google.com/a/aru.ac.th/grad-dip/home
https://sites.google.com/a/aru.ac.th/grad-dip/home
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ข้อมูลนักศึกษา/นักเรียน 

 จำนวนนักศึกษาในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งหมด 5,724 คน 

 

 จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้ง 3 ระดับ ในปีงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนทั้งหมด 1,450 คน 

 
หมายเหตุ ข้อมูลจากสารสนเทศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

4,838 คน

494 คน
90 คน 302 คน

0

1,000

2,000

3,000

4,000
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ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท

จํานวนนักศึกษา

205 คน

453 คน

792 คน
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ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต
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ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 153 คน 

 

 

 

 

ระดับปรญิญาตรี จำนวน 981 คน 

 

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 366 คน 

 

หมายเหตุ ข้อมูลจากสารสนเทศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

253 คน
• คณะครุศาสตร์

200 คน
• คณะวิทยาการจัดการ

151 คน
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

377 คน 
• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

241 คน

• ระดับมัธยมศึกษา               
- ม.3 จ านวน148 คน            
- ม.6 จ านวน 93 คน

78 คน
• ระดับประถมศึกษา

47 คน
• ระดับการศึกษาปฐมวัย

ป.บัณฑิตวิชาชีพ จำนวน 90 คน 

ระดับปริญญาโท จำนวน 63 คน 
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ข้อมูลบุคลากร 

 จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนรวม
ทั้งสิ้น 701 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 
 

 บุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร จำนวน 701 คน. 
ประเภทบุคลากร สายวิชาการ (คน) สายสนับสนุนวิชาการ (คน) รวม 

ข้าราชการพลเรือน 80 11 91 
ลูกจ้างประจำ - 14 14 
พนักงานมหาวิทยาลัย 246 130 376 
อาจารย์ชาวต่างชาติ 10  10 
พนักงานราชการ - 32 32 
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา - 127 127 
ครูโรงเรียนสาธิต 51  51 

รวม 387 314 701 

 บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งวิชาการ จำนวน 326 คน * 

 
 * ข้อมูลจำแนกตำแหน่งวิชาการไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ 10 คน และครูโรงเรียนสาธิต 51 คน 

 บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามคุณวุฒิ จำนวน 326 คน * 

 
* ข้อมูลจำแนกคุณวุฒิไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ 10 คน และครูโรงเรียนสาธติ 51 คน 

 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนบัสนุนวิชาการ จำแนกตามระดับ จำนวน 130 คน  

 
หมายเหตุ ข้อมูลจากสารสนเทศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

รองศาสตราจารย์

• 8 คน ร้อยละ 2.45

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

• 104 คน ร้อยละ 31.90

อาจารย์

• 214 คน ร้อยละ 65.65

ปริญญาเอก 106 คน ร้อยละ 32.52 ปริญญาโท 220 คน ร้อยละ 67.48

ระดับชํานาญการ 43 คน ร้อยละ 33.08 ระดับปฏิบัติการ 87 คน ร้อยละ 66.92

สายสนับสนุนวิชาการ 314 คน 
ร้อยละ 44.79 

สายวิชาการ 387 คน  
ร้อยละ 55.21 
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ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีงบดำเนินงาน จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน และงบเงนิ
รายได้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 559,530,200 บาท 

 

 แผนการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามกลยทุธ์ 
กลยุทธ์ งบประมาณ ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 42,882,600.00 7.66 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8,026,800.00 1.44 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 25,223,047.00 4.51 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 483,397,753.00 86.39 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 559,530,200.00 100 

 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ งบประมาณ ร้อยละ 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 35,726,802.67 8.32 
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3,830,793.89 0.89 
กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 14,843,714.55 3.46 
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 374,799,096.44 87.33 

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 429,200,407.55 100 
 

 

หมายเหตุ ข้อมูลจากสารสนเทศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

งบประมาณแผ่นดิน 
427,291,200 บาท 

ร้อยละ 76.36

งบเงินรายได้        
132,239,000 บาท 

ร้อยละ 23.63

รวมทั้งสิ้น 559,530,200 บาท     
ร้อยละ 100

งบประมาณที่จัดสรร 

559,530,200.00 บาท

งบประมาณหลัง       
โอนเปลี่ยนแปลง 

557,632,400.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 
429,200,407.55 บาท

ร้อยละการใช้จ่าย
งบประมาณ 

76.97
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ข้อมูลการวิจัย 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรเงินสนับสนนุทุนวิจัย 
ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,234,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

 * เป็นงบประมาณโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น ฯ  

หมายเหตุ ข้อมูลจากสารสนเทศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 

แหล่งทุนวิจัยภายใน
3%

แหล่งทุนวิจัยภายนอก
97%

ทุนวิจัยท่ีได้รับการจัดสรร

ทุนวิจัยภายใน ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายนอก 

จํานวน 11,866,000.00 บาท

ทุนวิจัยจาก ววน. 

จํานวน 7,391,000 บาท

ทุนวิจัยจาก สกอ.และ สกว. 

จํานวน 2,500,000 บาท

ทุนวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย * 

จํานวน 1,975,000 บาท 

ทุนวิจัยภายใน 

จํานวน 368,000 บาท

กองทุนวิจัย (งบเงินรายได)้ 

จํานวน 368,000 บาท
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ผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินงานภายใต้โครงการตาม
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีการจัดทำโครงการเพื่อลงพื้นที่พัฒนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่
จังหวัดอ่างทอง และพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนาตำบล ชุมชน และโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 15 ตำบล 42 ชุมชน และ 118 โรงเรียน 
สามารถจำแนกเป็น 3 จังหวัด มีรายละเอียด ดังนี ้

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน จำนวน 49 โครงการ โดย
ลงพื้นที่พัฒนาโครงการ U2T 14 ตำบล พัฒนาชุมชน 31 ชุมชน และพัฒนาโรงเรียน 98 โรงเรียน 

2. จังหวัดอ่างทองมีการดำเนินงานโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 โครงการ โดยลงพื้นที่
พัฒนาโครงการ U2T 1 ตำบล พัฒนาชุมชน 11 ชุมชน และพัฒนาโรงเรียน 18 โรงเรียน 

3. จังหวัดสระแก้ว พัฒนาโรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน 
 

 
 

 
 

 

บุคลากรลงพื้นที่
เย่ียมชุมชน

เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์

การเชิญชุมชน/
โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการอย่าง

ต่อเนื่อง

การแสดง    
บูทสินค้า

การประกวด
แข่งขันทาง

วิชาการ

การเชิญชุมชน
มาเป็นวิทยากร

ในการ
จัดการเรียน

การสอน

ต่อยอด
ความรู้สู่

ชุมชนอื่นๆ

บุคลากรรับเป็นที่
ปรึกษาต่อยอด
องค์ความรู้ เช่น

การแปรรูป
สมุนไพร

การพัฒนา
สูตรอาหาร

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

บุคลากรเข้าร่วม
เป็น

คณะกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ เช่น

ศูนย์การ
เรียนรู้กัญชา

คลองจิก

โครงการ
รับรอง

มาตรฐาน
การ

ท่องเที่ยว

การสร้าง
เครือข่ายความ

ร่วมมือทาง
วิชาการ

ระดับ
ประถมศึกษา

ระดับ
มัธยมศึกษา

แนวทางการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน หรือโรงเรียนท่ีพัฒนาเสร็จแล้ว 
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1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

3 โครงการส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการ
ดําเนินชีวิตที่เป็นสุข

4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตําบลในจังหวัด

5 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน

7 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

8 โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

จำนวน 8 โครงการ 
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1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับผลิตภัณฑ ์

 การขับเคลื ่อนการพัฒนาท้องถิ ่นมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในภาพรวม จำนวน 58 ผลิตภัณฑ์ โดย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา และยกระดับให้มีมาตรฐาน และคุณภาพที่สูงข้ึน 
ภาพรวม 11 ผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋าสานผักตบชวา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสานรักษ์ช่อม่วง ตำบลคลองจิก 
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผลิตภัณฑ์ท่ีท้องถิ่นพัฒนา 
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เกิดศูนย์การเรียนรู้ 3 แห่ง  

1. ศูนย์การเรียนรู้กัญชาคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. ศูนย์การเรียนรู้บัวคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรและอาหารปลอดภัย อำเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 

  

  
 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดบัรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีการลงพื้นที่พัฒนาครัวเรือน จำนวน 208 ครัวเรือน ซึ่งแบ่ง
พื้นที่การพัฒนาครอบคลุมทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 108 ครัวเรือน และจังหวัดอ่างทอง จำนวน 100 
ครัวเรือน โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้  

จังหวัด รายได้ก่อนพัฒนา รายได้หลังการพัฒนา ร้อยละ 
พระนครศรีอยุธยา 108 ครัวเรือน 48,967.30 บาท/ปี 57,928 บาท/ปี  เพิ่มขึ้น 18.3 
อ่างทอง 100 ครัวเรือน 40,257.60 บาท/ปี 46,961 บาท/ปี เพิ่มขึ้น 16.6 

หมายเหตุ:  ความแตกต่างด้านความพร้อมของพ้ืนที่ 
• จังหวัดพระนครศรีอยุธยามคีวามพร้อมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
• จังหวัดอ่างทองมีความพร้อมด้านเกษตรกรรม 



 
 

31 | P a g e  

 

 
ANNUAL REPORT 2021    

PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 
 

ผลิตภัณฑโ์ครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
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3 โครงการส่งเสรมิประชาชนตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ เพ่ือการดำเนินชีวิตท่ี
เป็นสุข 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดจ้ัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำพระบรม             
ราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื ่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้ง 4 ประการ สู่การปฏิบัติให้กับ
นักเรียนโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่บริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง จำนวน
รวมทั้งสิ้น 2,700 คน ซึ่งในพื้นที่บริการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง  

กิจกรรมศิลปะการแสดงสรา้งสรรค ์
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กิจกรรมท่ีเกิดจากการมสี่วนร่วมคิดร่วมทำระหว่างภาคีเครือข่าย ผูน้ำชมุชน และประชาชน 

1 การจัดฐานกจิกรรมให้ความรู้แกเ่ยาวชน 

.  
2 ศิลปะบำบัดส่งเสริมสุขภาพจิตและธรรมะนำทางเสรมิสร้างกำลงัใจ 

   

3 การสานสมัพันธ์ผูสู้งวัยใส่ใจสุขภาพ 

   
4 การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต 
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4. โครงการพัฒนาระบบข้อมลูตำบลในจังหวัด 

 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีระยะเวลา
ดำเนินโครงการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ในการเก็บข้อมูลพื้นฐาน 7 ด้าน ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง รวมทั้งหมด 283 ตำบล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

❖  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 210 ตำบล 
❖  จังหวัดอ่างทอง 73 ตำบล  

การจัดทำฐานข้อมลูตำบลแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• จํานวน 88 ตําบล 
• ร้อยละ 31

ระยะที่ 1

• จํานวน 85 ตําบล 
• ร้อยละ 30

ระยะที่ 2

• จํานวน 110 ตําบล 
• ร้อยละ 39

ระยะที่ 3
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5 โครงการยกระดบัการเรยีนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดา้น
การศึกษาผ่านโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 67 โรงเรียน โดยจำแนกออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 

    
 

  
 

  

1 กิจกรรมนวัตกรรม
เสริมสร้างการอ่านเขียน

ในเด็กที่มีความเส่ียง
บกพร่องทางการเรียนรู้

2 กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ด้านการ

อ่านออกเขียนได้

3 กิจกรรมการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ การพัฒนาการ
สอนของครู/การคิด

วิเคราะห์ของนักเรียน 

4 กิจกรรมการพัฒนาส่ือ
สร้างสรรค์เพื่อทักษะการ

อ่านและการเขียน
ภาษาไทย
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6 โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาครูขาดแคลน 

 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการผลิตสื่อผ่าน โครงการ
สนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาครูขาดแคลน โดยจำแนกออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 
 การผลิตสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 67 โรงเรียน จัดทำคลิป จำนวน 10 ตอนๆ ละ 2 วิชา โดยมี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
1 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์  2 กลุ ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                      
4 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ซึ่งหลังจากที่เสร็จสิ้นระยะปลายทาง
ก็มีการประเมินผลโดยจำแนกเป็น 2 ด้าน คือ 
 1 ด้านเนื้อหา คือ การขอความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย ช่วยประเมินเนื้อหาถึงความถูกต้อง และ 
ความสามารถในการนำมาใช้จัดการเรียนการสอนในบริบทของสถานศึกษา 
 2 ด้านการวัดและประเมินผล คือ วัดและประเมินผลจากคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์ที่มีความ
เช่ียวชาญทางด้านการวัดประเมินผล และด้านสื่อเทคโนโลยี เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาสื่อในปีงบประมาณต่อไป 

  

 

  

1 ระยะต้นทาง

วิเคราะห์เนื้อหาและออกแบบ

2 ระยะกลางทาง

การผลิตสื่อ

3 ระยะปลายทาง

การเผยแพร่และ

การทดลองใช้
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7 โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดทำโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ และมีทักษะที่จำเป็น เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยโดยงานโครงการ
จัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงร้อยละของนักศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR ปีการศึกษา 2564 

เป้าหมาย 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม (คน) 

ผลลัพธ์ 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม (คน)  

นักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์มาตารฐาน 
CEFR (ไม่รวม ARU-Test) 

เป้าหมาย
นักศึกษาท่ีผ่าน

เกณฑ์ 

ผลลัพธ์ 
นักศึกษาท่ีผ่าน

เกณฑ์ 
2000 2,324 1,814 ร้อยละ 20 ร้อยละ 78.06 

 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพื่อการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 มีจำนวนท้ังหมด 3 กิจกรรม ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการใช้จ่ายโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณ ร้อยละ
การใช้จ่าย แผนการใช้จ่าย ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 

1.จัดซ้ือชุดข้อสอบ
ออนไลน์ 

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ
และมีทักษะที่จำเป็นเม่ือสำเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 

1,752,000.00 1,495,000.00 257,000.00 85.33 

2.อบรม
ภาษาอังกฤษระดับ
B1 และ C1       
ผ่านระบบออนไลน์ 
(Red Star online) 

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ
และมีทักษะที่จำเป็นเม่ือสำเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 

760,000.00 720,000.00 40,000.00 94.74 

3.จัดหาสื่อการ
เรียนรู้พัฒนา
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพ
และมีทักษะที่จำเป็นเม่ือสำเร็จ
การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 

488,000.00 487,890.00 110.00 99.98 

 รวม 3,000,000.00 2,702,890.00 297,110.00 90.10 
 
 
 

หมายเหตุ ข้อมูลสารสนเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรม 

กิจกรรม ตัวชี้วัด หน่วย
นับ 

การดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จ เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
1.จัดซ้ือชุดข้อสอบ
ออนไลน์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อสอบ
ออนไลน์ 

ชุด 8,000 8,000 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดหาประเภทสื่อการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100 100 100 

2.อบรมภาษาอังกฤษ
ระดับ B1 และ C1       
ผ่านระบบออนไลน์ 
(Red Star online) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

คน 2,000 2,148 100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษาที่
ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ร้อยละ 60 79.17 100 

3.จัดหาสื่อการเรียนรู้
พัฒนาภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อสนับสนุน
สื่อการเรียนการสอน 

ชุด 10 1,807 
Access code 

100 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จใน
การจัดหาประเภทสื่อการเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 100 100 

 
ตารางแสดงข้อมูลผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปี
สุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 

นักศึกษา
ชั้นปีท่ี 4 

จำนวน
นักศึกษาท่ี 

เข้าสอบ (คน) 

CEFR ARU Test ไม่ผ่าน รวมนักศึกษาท่ีสอบผ่าน 
จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จำนวน 
(คน)  

ร้อยละ จำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

รุ่นปี
การศึกษา

2560 

952 217 22.79 713 74.89 22 2.31 930 97.69 

 

ตัวชี้วัดของกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าสอบผ่านเกณฑ์การวัดผล  CEFR (B1)                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ARU Test ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน 
พบว่า นักศึกษาช้ันปีที่ 4 รุ่นปีการศึกษา 2560 ที่ต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษ ทั้งสิ้น
ตามเป้าหมาย คือ 952 คน ผลการทดสอบ พบว่า มีนักศึกษาสอบผ่านตามเกณฑ์ ทั้งสิ้น 930 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.69 ของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทั้งหมด โดยเป็นนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ   
B1 ข้ึนไป จำนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 22.79 ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ARU-Test ระดับ B1 ขึ้นไป จำนวน 
713 คน คิดเป็นร้อยละ 74.87 และมีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 2.31 

 
 

หมายเหตุ ข้อมูลสารสนเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ตารางแสดงผลการประเมนิความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  ผลการดำเนินงาน 
OKR : ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
CEFR ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 

20 77.40 

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ข้อ 5  
- นักศ ึกษาระดับปริญญาตร ีป ีส ุดท้ายที ่ เข้าสอบ ผ่านเกณฑ์                

การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
- หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ ARU Test ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 

 
50 
 

60 

 
22.79 

 
74.89 

 

หมายเหตุ ข้อมูลจากสารสนเทศ ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
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8 โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 

รายงานผลการดำเนินการโครงการ “วิศวกรสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง และ
รัตนโกสินทร์ (กำหนดหัวข้อเสวนาเรื่อง การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็น “วิศวกรสังคม”) 
 

 

  
2. การจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “วิศวกรสังคม” 

 

การจัดประกวดตราสัญลักษณ์วิศวกรสังคม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้าง 
ความรับรู้เรื่องแนวคิดวิศวกรสังคมในมหาวิทยาลัย 
ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นของ นายวงศ์อนันต์ 
ฉัตรทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์           
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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3. การบรรจุแนวคิดและทักษะ “วิศวกรสังคม” ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 
4. การอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนานักศึกษาเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน “แกนนำวิศวกรสงัคม” 
 มหาวิทยาลัยจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “แกนนำ
วิศวกรสังคม”จำนวน 4 รอบ จาก 4 คณะ รวมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 760 คน จำแนก
เป็นอาจารย์/เจ้าหน้าที่ จำนวน 114 คน นักศึกษา จำนวน 646 คน 

 

  

การสร้างองค์ความรู้

มหาวิทยาลัยได้บรรจุเน้ือหาของ “วิศวกรสังคม” 
สอดแทรกในรายวิชา “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” ซ่ึงเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลุ่มวิชาสร้างเสริม  
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้อง
เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

การบรรจุเนื้อหา 
“วิศวกรสังคม” 

ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป
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5. องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจัดโครงการวิศวกรสงัคมนำร่อง 2 โครงการ 
 แกนนำวิศวกรสังคมลงพื้นที่ชุมชน ศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหาชุมชน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามแนวคิดและทักษะการเป็นวิศวกรสังคม จำนวน 2 ชุมชน 

  

  
 มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 - 31 มกราคม 2564 ณ ชุมชนตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้ข้อสรุปว่าชุมชนต้องการนำดอกโสนจากสองฝั่งคลองตำบล
เกาะเรียน มาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทำจากดอกโสน ตัวอย่างเช่น ผงโรยข้าวดอกโสน  
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 มหาวิทยาลัยลงพื้นที่เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชุมชนตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยได้ข้อสรุปว่าชุมชนต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกง ให้มีความหลากหลายของวัตถุดิบ 
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย มีความน่าสนใจมากขึ้น  

 

  

6. การจัดโครงการ “ราชภัฏอยุธยาปันสุขในยุคโควิด 19” เพื่อการพฒันาแกนนำวิศวกรสงัคมสู่การพัฒนาทอ้งถ่ิน 
 ผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาได้เขียน
โครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำถุงปันสุข จำนวน 250 ชุด พร้อมทั้งมหาวิทยาลัย
ได้รับความอนุเคราะห์จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี จำนวน 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 450 ชุด ในวันที่ 29 
สิงหาคม 2564 ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์ และมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้นำถุงปันสุขไป
ส่งมอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และครอบครัวนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และมอบให้แก่ประชาชน
บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการนี้มี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยไดม้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ 
พร้อมทั้งถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษาก่อนออกแจกจ่ายถุงปันสุขอีกด้วย 
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7. การถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินโครงการ “วิศวกรสงัคม” ระยะแรก 
 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดประชุมผ่าน Zoom meeting โดยมีผู้บริหาร
ประชุมร่วมกับคณะทำงาน และแกนนำวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานและประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการวิศวกรสังคม  

 
 
8. การเข้าร่วมกจิกรรมวิศวกรสงัคมกบัเครอืข่ายมหาวิทยาลยัราชภัฏ 

มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปสั ้น “วิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของ
แผ่นดิน” ซึ่งนักศึกษาวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทีมราชภัฏกรุงเก่า 1 ได้รับรางวัล               
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จากผู้เข้าประกวด 84 ทีม 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยผลงาน ชื ่อ “SANO LAND 
ดินแดนโสนงาม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยนักศึกษาได้ลงพื ้นที ่ชุมชนตำบลเกาะเรียน อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา ในการนำดอกโสนมาแปรรูปเป็นชาดอกโสน เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

 

 
  

 

ความภูมิใจของครอบครัว ARU 
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 มหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม โดยที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มอบรางวัลให้แก่ นายชาคริต พัฒนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด     
คณะวิทยาการจัดการ เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก            
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
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การลงพ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรม์หาวิทยาลยัราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน ประจำปี 2563 
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ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารจัดการการดำเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิ ลปวัฒนธรรม                        
ด้านการบริหารจัดการ โดยการดำเนินงานดังกล่าวอยู ่ภายใต้กลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ  3 ปี                       
(พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และแผนปฏิบัติราชการประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธ์ิให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนต่างๆ โดยมีงบประมาณสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรจาก 2 แหล่งเงิน คือ 
งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 427,291,200.00 บาท งบเงินรายได้ จำนวน 132,239,000.00 บาท รวมงบประมาณ         
ที่จัดสรรในการดำเนินงาน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 559,530,200.00 บาท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ภายใต้กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

กลยุทธ์ท่ี จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
ท่ีจัดสรร 

งบประมาณหลัง
โอนเปลี่ยนแปลง 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละ 

1 การพัฒนา
ท้องถิ่น 

61  42,882,600.00   42,639,950.00   35,726,802.67  6,913,147.33 83.79  

2 การผลิต พัฒนา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

3  8,026,800.00   8,026,800.00   3,830,793.89  4,196,006.11 47.73  

3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 
การวิจัยและ
นวัตกรรม 

55  25,223,047.00   21,074,786.40   14,843,714.55  6,231,071.85 70.43  

4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

92 483,397,753.00  485,890,863.60  374,799,096.44  111,091,767.16 77.14  

รวม 211 559,530,200.00  557,632,400.00  429,200,407.55  128,431,992.45 76.97  

 
จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามกลยุทธ์ โดยเรียงลำดับร้อยละการเบิกจ่ายจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 83.79  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 77.14  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 70.43  
กลยุทธ์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 47.73  
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กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที ่ 1 การพัฒนา
ท้องถิ่น จำนวน 61 โครงการ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 42,639,950.00 บาท มีการเบิกจ่าย
จำนวน 35,726,802.67 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,913,147.33 บาท ร้อยละการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 83.79 
ในการดำเนินงานต่างๆ มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรม ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1 ดังนี ้
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้จัดงาน“อยุธยา ขลุ่ยทิพย์ 
1,000 เลา” ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิร่วมจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา และ
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านดนตรี ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เด็กและเยาวชนได้ใช้ดนตรีเป็นอุบายให้ห่างไกลจากยาเสพติด ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
สร้างความสามัคคีของคนในชาติด้วยศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ขลุ ่ยซึ ่งเป็นเครื ่องดนตรีที ่สามารถพกพาไปใน
ชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติ 2 ท่าน เป็นครูต้นแบบการฝึกและสร้างแรงบนัดาล
ใจแก่เยาวชน คือ ดร.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ขลุ่ย) ดร.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และ คุณหนึ่ง จักรวาร เสาธงยุติธรรม และวงดุริยางค์ทหารบกอำนวยเพลง
ประกอบบทเพลงจากขลุ่ยทิพย์ 1,000 เลา ร่วมกับเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
นอกจากนี้ยังมีศิลปินแห่งชาติที่ให้เกียรติมาร่วมขับร้องเพลง รวมถึงมีการเดินแฟชั่นกระบวนสตรีศรีอโยธยา                   
ซึ่งเป็นการแสดงแบบผ้าลายอย่างอยุธยาโดยได้รับเกียรติจากสตรีที่เป็นบุคคลสำคัญในหลากหลายสาขาอาชีพ 
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 วันที ่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ลงพื้นที่ 
ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้” เพื่อจัด
กิจกรรม “การพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้โดยการทำขนมไทยโบราณ” ตามเอกลักษณ์ของชุมชน             
ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย ขนมฝอยทอง ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน และขนมกระยาสารท ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
คุณลัดดา ส่องสว่าง และคุณพรเพ็ญ ดำสนิท เป็นวิทยากรชุนชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และหัวหน้า
กลุ่มทำขนมไทยของชุมชน ให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
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 วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยผู ้ช ่วยศาสตราจารย์                       
ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ ่น จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง                 
การดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลยั
สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชน และท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ได้แก่ นายอำเภอ นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
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 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จัดประชุมคณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) 
โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.วิชชุลดา ตันประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ท้องถ่ิน และศิลปวัฒนธรรม เป็น
ประธานที่ประชุมเพื่อช้ีแจงการดำเนินงานตามแนวทางการเกบ็ข้อมูลของมหาวิทยาลัย ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
และบันทึกข้อมูลตำบลในจังหวัด ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  
 ว ันท ี ่  13 ก ุมภาพ ันธ ์ 2564 คณะคร ุศาสตร์ มหาว ิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  นำโดย                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์  และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่              
จัดกิจกรรมอบรมการทำไข่เค็มตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลโผงเผง
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณลัดดา ส่องสว่าง และคุณพรเพญ็ 
ดำสนิท เป็นวิทยากรชุนชนในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำชุมชน หรือหัวหน้ากลุ่มทำขนมไทยของชุมชน  
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 วันที ่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมกับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่
จัดกิจกรรมอบรมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนฐานรากร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในระดับครัวเรือน และชุมชนอย่างยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์ให้คนในชุมชนสามารถ 
“แปรรูปอาหารด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน (ปลาแดดเดียว)” ซึ่งสามารถจำหน่ายเพื่อนำรายได้เข้าชุมชนมากกว่า 
5,000 บาท และแบ่งแจกให้แก่สมาชิกในชุมชน จำนวน 40 ครัวเรือนได้เก็บไว้บริโภคต่อไป ทั้งนี้ คณาจารย์คณะ
ครุศาสตร์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 2 ท่าน 
ประกอบด้วย นางปราสาท ทองนิล และนายสิงห์หา ชะนะภัย เป็นผู้ให้ความรู้ในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นำ
ชุมชน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  
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 วันที่ 3 มีนาคม 2564 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการนำเสนอ
ผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาเพื่อไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อนำสู่ความร่วมมือในการพัฒนาด้านสหกิจศึกษาต่อไป 
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 วันที่ 8 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม
หารือประเด็นกัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ เพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน                 
คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสวนไผ่  by ยายลี โดยมี                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธานที่ประชุม 
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณจุไรรัตน์ 
คงล้อมญาติ ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ ร.ต.กิตศักดิ์ เขนยทอง ประธาน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปลอดสารพิษ ตำบลสวนพริก และเจ้าของสวนไผ่ by ยายลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยา 
ใจคำ อาจารย์ ดร.พิชิต โชดก และอาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
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 วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและ
บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปี 2564 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”              
ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กิจกรรมประกอบด้วย 
(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์
สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริม
อนุรักษ์ เผยแพร่ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ ่น ระหว่าง สำนักศิลปะแล ะ
วัฒนธรรม/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ 
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นำเสนอ (Oral) บทความวิจัย
เ ร ื ่ อ ง  “ Opportunity and Obstacle of Administration in the Area Surrounding the World Heritage 
Sites : A Comparative Study of the Cases of Ayutthaya, Thailand and Borobudur of Yogyakarta and 
Cultural Landscape of Bali Province, Indonesia” 
(3) แสดงนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาผลติภัณฑ์ ดอกมะลิจากกระดาษ
ทิชชู่ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง” โดยมี อาจารย์อรุณ พุ่มไสว ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ และผู้ได้รับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่ 11 พุทธศักราช 2557 เป็นวิทยากรบรรยาย และ
สาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ รวมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน “บุษบาป่าโมก” 
(4) คณาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมการแสดง ผล งานการแสดง
สร้างสรรค์ชุด “จองเปรียงอัคนิปูชาลัย” 
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 วันที่ 7 เมษายน 2564 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม               
“รื่นเริงเถลิงศกสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย จุลศักราช 1383”เพื่อสืบสานประเพณีไทย และวัฒนธรรม             
อันดีงามของไทยให้อยู ่ส ืบไป นำโดย อาจารย์จ ิรศักดิ ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าร่วมงานจำนวนมากส่งผลให้กจิกรรม
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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 วันที ่ 28 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ วิทยสถานสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ร่วมจัดกิจกรรมเสวนา อว. พาเที่ยว ครั้งที่ 1 ตอน 
“หลากหลายของดีที่ผักไห่” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี                       
ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี              
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ อาจารย์ปรามินทร์ เครือทอง นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ร่วมเสวนา โดยมี 
อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบของที่ระลึกให้กับ
วิทยากร โดยการเสวนาในครั ้งนี ้ เป ็นการถ ่ายทอดผ ่านทาง Facebook Live ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งหลังเสร็จการเสวนา อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ได้นำคณะวิทยากร เยี ่ยมชมภายในบริเวณวัดย่านอ่างทอง อำเภอผักไห่ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระสมุห์สมพงษ์ ธมมสาโร เจ้ าอาวาส                
วัดย่านอ่างทอง คุณรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอผักไห่ และทีมงานที่ช่วยดูแล และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี 
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กลยุทธ์ท่ี 2 การผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการดำเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที ่ 2 การผลิต 
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 โครงการ มีงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นงบประมาณ
จำนวนทั้งสิ้น 8,026,800 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,830,793.89 บาท งบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 4,196,006.11 บาท ร้อยละการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 47.73 ซึ่งมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี ้
 วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่าย
กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ โดยมีการเสวนาหัวข้อ เรื่อง การพัฒนา
นักศึกษาสู่การเป็น “วิศวกรสังคม”โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และผู้นำนักศึกษาจาก 14 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ร่วมประชุมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
กลุ่มภาคกลางและกลุ่มรัตนโกสินทร์ 

 

  
 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการความรู้ด้านทรัพยส์นิ
ทางปัญญา ด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ให้กับคณาจารย์  เพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความ
เข้าใจ และมีองค์ความรู้ในข้ันตอนการดำเนินงาน 
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 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการแบบบบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประวิทย์ ประมาน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา , อาจารย์สุพินดา เพชรา, อาจารย์                
พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล พร้อมกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ลงพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีผู้เข้าร่วม ประกอบไปด้วย
คณาจารย์ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 
จำนวน 121 คน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 
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 วันที ่ 10 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมการประชุมผู ้บริหารและครูพี ่เลี ้ยงโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภายใตก้ิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนากระบวนการการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ที่ต้องออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร สถานศึกษา 
อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ซึ ่งเป็นบุคคลสำคัญในการมอบประสบการณ์นี ้ให้กับนักศึกษาระหว่าง
ปฏิบัติการสอนตลอด 1 ปีการศึกษา เพื่อเป็นการทำความเข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง
ในการดูแลนักศึกษาตามเงื่อนไขของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมี
การสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ เพื่อให้เข้าใจบทบาทหนา้ที่
ของสถานศึกษาเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  
ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์พี่เลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์จากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 108 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคาร  
100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 วันที่ 23 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมครุวิชาการ
ครั ้งที ่ 8 เป็นการแข่งขันทางวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 เพื ่อสนับสนุน และส่งเสริมให้นักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดใกล้เคียงที ่มีความสามารถทางวิชาการแต่ละด้านได้แสดง
ความสามารถของตน โดยมีการแข่งขัน จำนวน 9 รายการ ดังนี้ 1. การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม ทีมละ 3 คน) ณ ห้อง 111 และห้อง 112 อาคาร
ครุสรรพสิทธิ์ 2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประเภททีม ทีมละ 3 คน) ณ ห้อง 115 อาคารครุสรรพสิทธิ์ และโรงอาหารหลังเดิม        
3. การแข่งขันตอบคำถามประวัติศาสตร์อยุธยา (แฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์อยุธยา) ระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีม  
ทีมละ 3 คน) ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 4. การแข่งขันเล่านิทาน “หนูน้อย                  
นักเล่านิทาน” ระดับรุ่นอายุ 3 - 4 ปี รุ่นอายุ 4 - 5 ปี และรุ่นอายุ 5 - 6 ปี (ประเภทเดี่ยว) ณ ห้อง 602 ห้อง 605 และ 
ห้อง 606 อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ 5. การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 3 คน)  
ณ ห้อง คคศ 105 อาคารครุสรรพสิทธิ์ 6. การแข่งขันสุดยอดอัจฉริยะวรรณคดีไทย ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา (ประเภททีม ทีมละ 2 คน) ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสทิธ์ิ 7. การแข่งขันตอบคำถามภาษาองักฤษ 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ประเภททีม ทีมละ 3 คน) ณ ห้อง 31118 อาคาร 100 ปี 
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 8. การแข่งขันการแกะสลักผักเพื่อตกแต่งจานอาหาร ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
(ประเภททีม ทีมละ 3 คน) ณ ห้อง คคศ 106 อาคารครุสรรพสิทธ์ิ 9. การแข่งขันวาดภาพระบายสี “เฉพาะผู้มี                   
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ สติปัญญาหรือออทิสติก” ระดับประถมศึกษา (ประเภทเดี่ยว) ณ ห้อง กศพ 218 อาคาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมมีโรงเรียนให้ความสนใจส่งนักเรียนร่วมเข้าแข่งขันจำนวนมาก
ส่งผลให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 วันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมอบรม                
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาครู” ให้กับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียน และการสอนระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในอนาคต 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย              
ราชภัฏบ้านสมเด็จ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2564 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกว้” 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความรู้ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 1 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐ 
1 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากร 
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 วันที่ 29 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี 
มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิต จัดการ เรียน        
การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่างศูนย์ศึกษาประวัต ิศาสตร ์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผู ้อำนวยการศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั ้น 3 อาคาร 4 ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้วยศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาจัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ญี่ปุ่น นับแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระบรมราชวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9)
ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา และเป็นที ่ระลึกในโอกาสที่มิตรภาพระหว่างประเทศญี่ปุ ่น กับ
ราชอาณาจักรไทย ได้สถาพรยืนนาน 100 ปี เพื ่อเป็นสถาบันวิจัยระดับชาติด้านอยุธยาศึกษา โดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยที่พระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานี และเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เรื่องประวัติศาสตร์อยธุยา 
โดยเฉพาะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เสนอการแสดงสิง่จำลองทีไ่ด้ค้นคว้าจากการวิจัย ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูล และห้องสมุด
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและแสวงหาพันธมิตรร่วม
ในการพัฒนาศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา ให้เป็นสถานที่เริ่มต้นในการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัด 
และเพื่อนำไปสู่หน้าที่ประการที่ 4 คือการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในเรื่องให้การศึกษาประวัติศาสตร์
จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตบัณฑิต โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือดำเนินการร่วมผลิต
บัณฑิต จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อการพัฒนา บริหารหลักสูตร และพัฒนาคุณลักษณะ 
ทักษะ และสมรรถณะของนักศึกษา ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด (Learning Outcome) ด้วยการจัดการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work) 
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กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา การวิจ ัยและนวัตกรรม จำนวน 55 โครงการ มีงบประมาณหลังโอนเปลี ่ยนแปลง                        
เป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 21,074,786.40 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 14,843,714.55 บาท                     
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 6,231,071.85 บาท ร้อยละการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 70.43 ซึ ่งมีการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ               
“ราชภัฏกรุงเก่า”2563 (ARUCON2020) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การประชุมวิชาการร ะดับชาติ  
“ราชภัฏกรุงเก่า” ครั ้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในพิธีเปิดงานพบกับการแสดงชุด "ระบำจองเปรียง
อัคนีปูชา" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้สร้างสรรค์
ผลงาน อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ ้มมณี จากนั ้นได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประธานสถาบันวิจัยสร้างชาติ (NBI) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษทาง
วิชาการ ในหัวข้อ "ทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ในการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15  - 16 
ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา 
บุคลากรในแวดวงวิชาการ และวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอ
ผลงานทางวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านวจิัยใน
สาขา ต่าง ๆ และนักวิจัยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ตามกลุ่มสาขา 7 กลุ่ม ดังนี้ 1.  สาขา
การศึกษา 2. สาขาศิลปะและวัฒนธรรม 3. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. สาขามนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี                   
5. สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 6. สาขาวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ 7. สาขาวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรูปแบบการจัดงาน ดังนี้ 1. การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยาย (ORAL 
PRESENTATION) และแบบโปสเตอร์ (POSTER PRESENTATION) 2. การบรรยายพิเศษทางวิชาการโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีเด่น ทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ (BEST PRESENTATION 
AWARD) และการจัดงานในครั ้งนี ้ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าภาพร่วมการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายใน จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี ้1. คณะวิทยาการ
จัดการ 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. คณะครุศาสตร์ 5. บัณฑิต
วิทยาลัย 6. สถาบันวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ใน
ระดับอุดมศึกษา และหน่วยงานจากภายนอกร่วมเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 5. สำนักงาน          
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6. มหาวิทยาลัยรังสิต 7. สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (EEAAT THAILAND)           
8. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีนักวิจัยส่งผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม           
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ในการประชุมวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 160 บทความ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 90 
บทความ และการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ จำนวน 70 บทความ 
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 วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคล ิกภาพและการสื ่อสารอย่างมืออาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และวิธีการสื่อสารในองค์กรได้  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดงาน และมี คุณกมลาสน์ เอียดศรีชาย และคุณจีรนันท์ เขตพงศ์               
ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวร
ราชนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 วันที่ 17 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อเรื่อง “การบริการวิชาการและการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างมีประสทิธิภาพ” 
ภายใต้โครงการการพัฒนาส่งเสร ิมทักษะด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ  คณะวิทยาการจัดการ                        
ซึ ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื ่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านวิจัยให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยมี               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดงาน และ 
อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สะสอง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้                    
ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธ์ิ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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 ว ันท ี ่  24 ม ีนาคม 2564 สาขาว ิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จัดงาน MARKETING DAY 2021 ครั้งที่ 3 “GREEN MARKETING : GO GREEN CAN GIVE” 
ณ สนามหญ้าหน้าอาคารป่าตอง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ 
ประธานสาขาวิชาการตลาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
และผู้ร่วมงานได้เพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ ทั ้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ เกิดการพัฒนาตนเอง เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภายในงานมีการออกร้านซุ้มอาหารที่ลดการใช้
พลาสติก เลือกใช้ใบตอง และวัสดุที่ย่อยสลายง่าย และจัดการประกวดประชุดรีไซเคิล ธีม GREEN MARKETING 
ซึ่งการจัดงานนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมากส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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 วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมใหม่ด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลยีร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
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 วันที่ 31 มีนาคม 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม
อบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยเชิงพื้นที่ ในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรม               
การวิจัยเชิงพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู ้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ให้ความรู ้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นประธานเปิดงาน              
ณ ห้องประชุม 204 ช้ัน 2 อาคารครุสรรพสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินงานโครงการภายใต้กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ จำนวน 76 โครงการ มีงบประมาณหลังโอนเปลี ่ยนแปลง  เป็นงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 
485,890,863.60 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 374,799,096.44 บาท งบประมาณคงเหลือ
111,091,767.16 บาท ร้อยละการใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.14 ในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ในการบริหารจัดการงาน
มหาวิทยาลัยภายใต้แผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 โดยการดำเนินงานดังกล่าวมี
คณะ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินจากงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานประกอบด้วยผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
และผลการดำเนินงานโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรม และความ
โปร่งใส เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหาร บุคลากร คณะ สำนัก/สถาบัน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการ
ขับเคลื ่อนคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ                   
การดำเนินงาน คุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน  ภาครัฐ ( ITA-Improvement Plan) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

  
 

  

https://www.aru.ac.th/ita/2564/aruproject2564.pdf
https://www.aru.ac.th/ita/2564/aruproject2564.pdf
https://www.aru.ac.th/ita/2564/aruproject2564.pdf
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 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 6 ท่าน                  
ทั ้งภายในและภายนอก ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช                     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักร์            
รอดอาวุธ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธ์ิพัฒน์ อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ 
กันสุยะ และอาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ               
ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร พร้อมบรรยายสรปุผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลยั ประจำปี
การศึกษา 2562 ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งช้ีของผลการประเมินเท่ากับ 4.12 คะแนน 
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 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรณุาธิคุณ 
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  

 วันที ่ 1 กรกฎาคม 2564 ในโอกาสครบรอบ 116 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                     
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยทั้ง 8 แห่ง บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาว
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภา
มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารยแ์ละนักวิจัยดีเด่นเข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึก
ถึงความสำคัญของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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 วันที่ 2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา           
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และทมีงาน
บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรว่มประชาสัมพนัธ์รับสมคัร
นักศึกษาในประเทศจีนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
และลงนามในสัญญาแต่งตั ้งนายหน้าจัดหานักศึกษาจีน เพื ่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก                 
กับ บริษัท โอเพ่น เอ็คยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) โดยมี Mr.Zhao Guoxiang ผู้จัดการ เป็นผู้แทนลงนาม ทั้งนี้
มหาวิทยาลัย โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานจัดการศึกษาภาคพิเศษสำหรับนักศึกษาจีนในหลายสาขาวิชา 
ภาคเรียนที่ 2/2564  
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มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยารณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว (GREEN ARU UNIVERSITY) 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ความสำคัญและจัดทำโครงการเพื่อรณรงค์และสนับสนุน
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งมีรายชื่อโครงการดังตอ่ไปนี้     
1. โครงการแผนแม่บทการปลูกต้นไม้ในเขตมหาวิทยาลัย 2. โครงการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการแสดงข้อมูล
และกิจกรรมของ Green University 3. โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว 4. โครงการ
ประกวดคลิปสั้นรณรงค์มหาวิทยาลัยสีเขียว 5. โครงการประยุกต์ศิลป์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 6. โครงการกำจัด
ใบไม้ด้วยไส้เดือนต้นแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise 7. โครงการบริหารจัดการขยะในโรงอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 8. โครงการการบริหารจัดการขยะและขยะมีพิษในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9. โครงการ
ห้องสมุดกิจกรรมสีเขียว 10. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หัวใจสีเขียว ฯลฯ ซึ่งในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับคะแนนการประเมินทั้ง 6 ด้าน ได้คะแนน 6,525 คะแนน 
จากการประเมิน UI Green Metric World University Rankings 2021 โดย University of Indonesia (UI) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอยู่ในอันดับที่ 20                 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวมพลังต่อสูโ้รคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ประธานบริหารหลักสูตร มอบหุ่นยนต์ ARU ROBOT 
ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ท่านสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ 
นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ คุณสมบัติของหุ่นยนต์ 
ARU ROBOT เพื่อใช้ในการส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์ แก่ผู้ป่วยโควิด 19 ภายในอาคารที่พักผู้ป่วย โดยสามารถ
ควบคุมระยะไกลผ่านรีโมทคอลโทรล สามารถดูภาพด้านหน้าจากจอรับภาพที่รีโมท ซึ่งสามารถปรับมุมกล้องได้
จากรีโมทคอนโทรล สามารถสื่อสารวิดีโอคอลกับผู้ปว่ยผ่านหน้าจอแท็ปแล็ตขนาด 7 นิ้ว ซึ่งหุ่นยนต์ ARU ROBOT 
จะช่วยลดการสัมผ ัสและลดการติดเชื ้อของบุคลากรทางการแพทย์ได้ จัดสร ้างโดยนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ชั ้นปีที ่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ ่งได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากอาจารย์ใน
สาขาวิชา ตลอดจนผู้ร่วมบริจาคสบทบในการสร้าง ARU ROBOT ทางสาขาวิชา ขอขอบคุณนักศึกษา และทุกท่าน
ที่ร่วมกันจัดสร้างในครั้งนี้  
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 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใย แพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน จึงได้นำหน้ากาก N95 และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 560 ช้ิน 
และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร มอบให้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ 
พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด 19 (Hospitel) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
นายแพทย์โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยโควิด (hospitel) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หอพักอู่ทอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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 วันที่  19 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบหมายให้กองสาธารณสุข จัดทีมมาเพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ บริเวณโรงเรียนสาธิตปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต โรงเรียน
สาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และหอพักนักศึกษา (หอพักอู่ทอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

   
 

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดยอาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง ประธานบริหารหลักสูตร เป็นผู้มอบเครื่องเติมคลอรีนฆ่า
เช้ือในถังน้ำอุปโภคของผู้ป่วยโควิด 19 ตามความต้องการของโรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อลด
ความเสี่ยงการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องไปเติมคลอรีนในถังน้ำอุปโภคของผู้ป่วย ซึ่ง จุดที่ถังน้ำ
อุปโภควางอยู ่เป็นเขตติดเชื ้อต้องสวมชุด PPE เข้าไป เครื ่องเติมคลอรีนฆ่าเชื้อจัดทำโดยนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ออกแบบให้ใช้งานง่าย ระยะห่างจากเครื่องเติมคลอรีนถึงถังใส่น้ำ มีระยะห่างมากกว่า 
100 เมตร โรงพยาบาลสนามสามารถเติมจากจดุปลอดเช้ือได้ โดยไม่ต้องสวมชุด PPE ลดความเสี่ยงการติดเช้ือของ
บุคลากรทางการแพทย์ได ้โดยมี ดร.แพทย์หญิงประกายทิพ สุศิลปรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา และนายเรืองศักดิ์ ครุฑอยู่ บุคลากรของ สสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ  
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 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับศิริราชมูลนิธิ และกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบเงินสนับสนุน Hospitel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 
100,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับการรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโควิด 19 โดยมี นางสาวนุชนาถ 
ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบเงินจากรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีอธิการบดมีหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 150 เตียง เพื่อ
สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดอ่างทอง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมี นายขจรเกียรติ                   
รักพานิชมณี ผู ้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษาฯ ตำบลโพสะ                
อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
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 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอาจารย์สุดารัตน์ เกลี ้ยงสอาด ผู ้ช่วยอธิการบดี และนางลักขณา เตชวงษ์ 
ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียงกระดาษลูกฟูก ให้แก่ 
โรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 250 เตียง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ถุงมือยาง 
จำนวน 200 คู่ ชุด PPE จำนวน 20 ชุด Face shield จำนวน 50 ชิ้น ปรอทดิจิตัล จำนวน 50 ชุด และออกซิมเิตอร์ 
จำนวน 30 ช้ิน เพื่อสนับสนุนภารกิจในการรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโควิด19 โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนยห์ันตรา) 

 
 

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีอธิการบดมีหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเตียง
กระดาษลูกฟูก (เพิ่มเติม) จำนวน 100 เตียง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนการจัดต้ัง
โรงพยาบาลสนามจังหวัดอ่างทองสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีอธิการบดมีหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยอาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ดร.สุขรักษ์              
แซ่เจี่ย รองผู ้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นตัวแทนชาวราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 
200,000 บาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่า 100,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้กับจังหวัด
อ่างทอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามจังหวัดอ่างทอง สำหรับผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 
โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเชษ นิ ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายภราดร                 
ปริศนานันทกุล และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร จังหวัดอ่างทอง เป็นผู ้ร ับมอบ                     
ณ ศูนย์พักคอย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
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วันที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพช็ร์ อธิการบดีอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางลักขณา เตชวงษ์ ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มอบเงิน จำนวน 300,000 บาทให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 โดยมี นายแพทย์ธัชชัย บำรุงสงฆ์ รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และคณะ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพช็ร์ อธิการบดีอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางลักขณา เตชวงษ์ ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรา         
ลงกรณ (วาสนมหาเถร) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19 โดย
มีนางยุพา สุขตะวิจิตร หัวหน้าการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เป็นผู้รับมอบ ณ วัดเสนา
สนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางลักขณา เตชวงษ์ ผู ้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทนชาวราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา มอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 45 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสนาม อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับวัดออกซิเจนปลายนิ้วของผู้ป่วยที่มอีาการระดับไม่รนุแรง หรือผูต้ิดเช้ือที่ไม่แสดง
อาการสามารถเกิดภาวะขาดออกซิเจนได้โดยที่ไม่มีการแสดงอาการหายใจลำบากมาก่อน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง
ของภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม โดยมี นายอภิรักษ์ วัฒนวิกกิจ สาธารณสุขอำเภอ
บางปะอิน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศรีอโยธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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 วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำวิศวกร
สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิพุทไธสวรรย์ และมูลนิธิร่วม
กตัญญู นำถุงปันสุข ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ออกแจกจ่ายแก่
ประชาชนบริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ในการนี ้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย            
ได้ช่ืนชมให้กำลังใจ และให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยก่อนออกแจกจ่ายถุงปันสุข 
 

 
 

 วันที่ 6 กันยายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การ
บริหารนักศึกษา และผู ้นำวิศวกรสังคม ได้มอบสิ ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่นักศึกษาที ่อาศัยอยู ่หอพักรอบ
มหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 19  
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 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบาย
ให้จัดบริการตรวจคัดกรองเพื่อหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความจำเป็นต้องมา
ปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย ในทุกสองสัปดาห์ ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับมาตรการองค์กรในพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด โดยให้มีการคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ ลานเอนกประสงค์ กองพฒันา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการค้นหากลุ่มเสีย่งติดเช้ือไวรัสโควิด 19 โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามาดำเนินการตรวจคัดกรองให้กับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรเข้าถึ งการตรวจ              
ได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเช้ือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดด้ำเนินการ
ปฏิบ ัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ ไวรัสโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข                  
อย่างเคร่งครัด และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค แก่นักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 

 ด้วยความห่วงใยใส่ใจของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
นางสารภี พูลศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่
เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษา พร้อมทั้งนำเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้แก่
นักศึกษาและครอบครัวที่มีความเสี่ยง และต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19  
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มาตรการการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโควิด 19 ของมหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

วันที ่ 22 กันยายน 2564 พลเอกดาว์พงษ์ ร ัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี ่ยมการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อ
ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) 
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย รอง
อธิการบดี ผู ้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู ้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก 
คณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมอยุธยา - อาเซียน อาคารศรีอโยธยา สำนักงานอธกิารบดี 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ได้รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน 3 
ประเด็น ได้แก่ 1. การจัดการเรียนการสอนในห้วงสถานการณ์โควิด 2. การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในห้วง
สถานการณ์โควิด และ 3. การขับเคลื่อนโครงการ “การพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม” ซึ่ง
ภายหลังเสร็จสิ ้นการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ  
เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแสดง
ความช่ืนชมในศักยภาพของผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษา ในการบริหารจัดการในห้วงสถานการณ์โควิดได้
เป็นอย่างด ี
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วันที่ 29 สิงหาคม 2564. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้รายงานผล                 
การดำเนินงานในสถานการณ์และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตลอดจนการดูแล
ช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดอ่างทอง หลังจากนั ้นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้นำรัฐมนตรีเยี ่ยมชมโบราณสถานสำคัญภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม วัดสวนหลวงค้างคาว สะพานป่า
ดินสอ สะพานประตูเทพหมี อนุสรณ์สถานเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) และสถาบันอยุธยาศึกษา 
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วันที่ 22 กันยายน 2564 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีไหว้ครู 
"พระคุณที่สาม" ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี 
เป็นประธานในพิธี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมงานแบบ on site ไม่เกิน 25 คน ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนการ              
จัดกิจกรรม เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่กิจกรรม
พิธีไหว้ครู ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษา              
ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และบุคคลภายนอกร่วมรับชมได้ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีปรึกษา 

รศ.ดร.ชูสทิธ์ิ  ประดับเพ็ชร ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท ์   รองอธิการบดฝี่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ผศ.ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  รองอธิการบดฝี่ายวิจัย นวัตกรรม และพฒันาท้องถ่ิน 
ผศ.บุญไท  เจรญิผล   ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวพิจกิามาศ  แย้มบู่   ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

 

กองบรรณาธิการ 

นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวนัฐฐา  ภูมิดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายไอศูรย์  จิตกระแสร ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายติณณ์  ภาณุเมศธนัน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายวีรศักดิ์  โพธ์ิภิรมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
นางอมรรัตน์  อมรนาถ   นักวิชาการสถิติ ชำนาญการ 
นางเดือนเพ็ญ  สนแย้ม   นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
นางสาวนนัทนา  ศรีชัยมูล  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
นางสาวเบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 
นางสาววิภา  การภักดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวเบญจมาภรณ์  ขำเขียว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวกัตติกมาส  กิ่งแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 

 
  

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
ที่อยู่ 96 หมู่ 2 ตำบลประตูชัย 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000 

โทรศัพท์ 0 3527 6555-9 โทรสาร 0 3532 2076 
                             https://www.aru.ac.th มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

96 ถนนปรีดีพนม 

..  

 
 


