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สารบญั 

 

ค ำน ำ 

สำรบัญ 

สำรบัญตำรำง 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

บทที่ 1 บทน ำและกรอบกำรประเมิน 
1.1 หลักการและเหตุผล 
1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4 กรอบและเกณฑ์การประเมิน 
1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล และการแปลผล 

 

บทที่ 2 สำรสนเทศของคณะและสถำบัน/ส ำนัก  
2.1  ด้านยุทธศาสตร์ 
2.2   ด้านบุคลากร 
2.3  ด้านนักศึกษาและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
2.4  ด้านหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร  
2.5  ด้านงบประมาณ 
2.6  ด้านการวิจัย 
2.7  ด้านการบริการวิชาการ 
2.8  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.9  ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2.10 ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

บทที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิของคณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก  
3.1  ผลการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ   
3.2  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/ โครงการ 

1) ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ 
2)  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3)  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 
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4)  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5)  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6)  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
7)  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3.3 ผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.4 ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 
3.5 ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
3.6 ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.7 ผลการด าเนินงานสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.8 ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

บทที่ 4 ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
4.1  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 
4.2 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
4.3 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4.4  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.5  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.6  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
4.7  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

บทที่ 5 สรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ  
5.1  สรุปผลการประเมิน 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

ภำคผนวก 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2557   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 14/2558   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
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ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 5/2560  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 20/2559   
เรื่อง แก้ไขและเพ่ิมเติมค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการประเมิน เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
ของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ภาพกิจกรรมการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดี 
และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากรายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ .  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส านักวิทยบรกิารและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แบบสัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและ 
สถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
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สารบญัตาราง 

 

ตารางที่ 2.1   แสดงจ ำนวนบุคลำกรของแต่ละหน่วยงำน แยกตำมประเภทบุคลำกร 
และสำยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตารางที่ 2.2   แสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยวชิำกำรและสำยสนับสนนุของแต่ละหน่วยงำน
จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตารางที่ 2.3 แสดงจ ำนวนบุคลำกรสำยวชิำกำรของแต่ละหน่วยงำนจ ำแนกตำมวุฒิ
กำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  

ตารางที่ 2.4   แสดงข้อมูลบุคลำกรสำยวิชำกำรของแต่ละหน่วยงำนจ ำแนกตำมคุณวุฒิ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอกและต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตั้งแต่ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2559 - 2560 

ตารางที่ 2.5   จ ำนวนนักศึกษำระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2559 - 2560 จ ำแนกตำมคณะและระดับ
กำรศึกษำของนักศึกษำ 

ตารางที ่2.6   จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   
และ 2559  จ ำแนกตำมคณะ 

ตารางที ่2.7 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   
และ 2559 ของคณะครุศำสตร์ จ ำแนกตำมหลักสูตร  

ตารางที่ 2.8  จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558   
และ 2559 ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

ตารางที่ 2.9 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  
และ 2559 ของคณะวิทยำกำรจัดกำร  

ตารางที่ 2.10   จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558  
และ 2559 ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 

ตารางที่ 2.11 ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำและผลกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตระดับปริญญำตรี
ของแต่ละคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 (ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

ตารางที่ 2.12  แสดงจ ำนวนหลักสูตรตำมระดับกำรศึกษำของแต่ละคณะที่เปิดสอน 
ในปีกำรศึกษำ 2559 - 2560 

ตารางที่ 2.13  แสดงกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรของแต่ละคณะ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ตารางที่ 2.14  ข้อมูลหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร คณะครุศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560   

ตารางที่ 2.15  ข้อมูลหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  

ตารางที่ 2.16  ข้อมูลหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร คณะวิทยำกำรจัดกำร  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
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ตารางที่ 2.17 ข้อมูลหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
ตารางที่ 2.18  แสดงงบประมำณและจ ำนวนโครงกำรของแต่ละหน่วยงำน 

จ ำแนกตำมหน่วยงำน ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 2.19 แสดงงบประมำณ แหล่งทุนสนบัสนุนกำรท ำวิจัย และจ ำนวนโครงกำรวิจัย 

จ ำแนกตำมคณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 2.20 ข้อมูลนักวิจัย ผลงำนวิจัย และกำรเผยแพร่งำนวิจัยของแต่ละหน่วยงำน  
ตารางที่ 2.21 กำรจัดสรรงบประมำณด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรจ ำแนกตำมคณะ/หน่วยงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 - 2560  
ตารางที่ 2.22  แสดงงบประมำณด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรจัดสรร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
ตารางที่ 2.23  แสดงงบประมำณด้ำนกำรสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริที่ได้รับ

กำรจัดสรรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมหนว่ยงำน 
ตารางที่ 2.24  ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในประเทศและต่ำงประเทศของแต่ละ

หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 3.1   แสดงผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของแต่ละหน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2560 จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่ได้รับจัดสรร 
ตารางที่ 3.2 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบรรล ุ

ตำมตัวชี้วัด 7 หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560  
ตารางที่ 3.3   ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของคณะครุศำสตร์  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 3.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 3.5   ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 3.6   ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 3.7  ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 3.8  ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของสถำบันอยุธยำศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 3.9  ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักวิทยบริกำร 

และเทคโนโลยสีำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 3.10 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรของแต่ละหน่วยงำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560   
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ตารางที่ 3.11   ผลประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 

จ ำแนกตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
ตารางที่ 3.12   ผลประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน/ส ำนัก  

จ ำแนกตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
ตารางที่ 3.13   ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรจ ำแนกตำมองค์ประกอบ

กำรประกันคุณภำพและคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
ตารางที่ 3.14   แสดงผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
ตารางที่ 3.15   แสดงผลกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ และผลกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรจ ำแนกตำมหน่วยงำน 
ตารางที่ 3.16   แสดงผลกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ และผลกำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
ตารางที่ 3.17 แสดงกำรจัดสรร/เบิกจ่ำยงบประมำณ และผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสืบสำน 

โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ จ ำแนกตำมหน่วยงำน 
ตารางที่ 3.18   ควำมร่วมมือของคณะและสถำบัน/ส ำนัก กับหน่วยงำนภำยนอก  

(ในประเทศและต่ำงประเทศ) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
ตารางที่ 4.1  ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดี  
ตารางที่ 4.2  ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะครุศำสตร์  
ตารางที่ 4.3   ผลประเมินควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะ 

ของคณบดีคณะครุศำสตร์ 
ตารางที่ 4.4  ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์  
ตารางที่ 4.5     ผลประเมินควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของ 

คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
ตารางที่ 4.6  ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร  
 ตารางที่ 4.7   ผลประเมินควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ตารางที่ 4.8    ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
ตารางที่ 4.9    ผลประเมินควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของคณบดี  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   
ตารางที่ 4.10  ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ  
ตารางที่ 4.11   ผลประเมินควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำร 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ตารางที่ 4.12  ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ  
ตารางที่ 4.13   ผลประเมินควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำร 

สถำบันอยุธยำศึกษำ 
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ตารางที่ 4.14   ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำร 

และเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
ตารางที่ 4.15 ผลประเมินควำมคิดเห็นต่อคุณภำพกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ตารางที ่5.1   ผลประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนของคณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
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บทสรปุ 

ส ำหรบัผูบ้รหิำร 

 
 

ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

2. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของคณะและสถาบัน/ส านัก  
3. เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านัก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและขอความเห็นชอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและสถาบัน/ส านัก  

สรุปผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 7 หน่วยงาน 
ประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน 3 ด้าน 
คือ ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณการเงิน (ค่าน้ าหนัก 0.35) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ค่าน้ าหนัก 0.35) และด้านคุณภาพการบริหารงาน (ค่าน้ าหนัก 0.30) มีผลประเมินการบริหารงานดังนี้  

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 4.24 คะแนน  
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 3.85 คะแนน 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (อาจารย์ ดร.ศานติ  เล็กมณี)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 3.51 คะแนน 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ศานิต  สวัสดิกาญจน์)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 3.60 คะแนน 
5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์) 
 ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนประเมิน 4.94 คะแนน 
6. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนประเมิน 4.71 คะแนน 
7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู บุญญานุวัตร) 
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 4.42  คะแนน 
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 โดยผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้ง 3 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.24 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (5 คะแนน) ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 93.76 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.24) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ผลประเมินอยู่ในระดับดี (3.99 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยู่ใน
ระดับมาก (3.62 คะแนน)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์ ทรรพวสุ)
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.85 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก 
(4 คะแนน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 91.97 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 4.03) ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลประเมินอยู่ในระดับดี (3.79 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน 
ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (3.74 คะแนน)  

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณี) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
(3.51 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (3 คะแนน) ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 89.61 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.39) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ผลประเมินอยู่ในระดับดี (3.64 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมิน  
อยู่ในระดับมาก (3.98 คะแนน) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รองศาสตราจารย์ศานิต สวัสดิกาญจน์) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (3.60 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
(3 คะแนน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 93.64 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.46) ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลประเมินอยู่ในระดับดี (4.35 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน 
ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง (3.43 คะแนน)  

5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์) ภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (4.94 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
(5 คะแนน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 99.12 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.12) ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และด้านคุณภาพ
การบริหารงาน ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (4.79 คะแนน) 

6. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ) ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (4.71 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (5 คะแนน) 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 86.44 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 9.56) ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และด้านคุณภาพ
การบริหารงาน ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (4.03 คะแนน) 

7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู 
บุญญานุวัตร) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.42 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด (5 คะแนน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 86.23 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 9.77) 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก ผลประเมินอยู่ในระดับดี (4.50 คะแนน) 
และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (3.64 คะแนน) 



- ฎ - 
 

 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต /การจัดการศึกษา  
1.1 เนื่องจากจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงเป็นผลมาจากประชากรวัยเรียนที่ลดลง 

และมีผลสะท้อนต่อการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งประเทศ ดังนั้นทุกคณะควรก าหนด
ยุทธศาสตร์การรับนักศึกษาจากแผนที่ตั้งไว้เดิมให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรับจ านวนการ
รับเข้าใหม่ ให้สอดคล้องกับจ านวนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือวางแผนการใช้ทรัพยากร เช่น 
งบประมาณ อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ และกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่จะ
เกิดข้ึนตามหลักสูตรต่างๆ  

1.2 นักศึกษาในทุกคณะมีอัตราการออกกลางคัน (Drop Out) ในอัตราที่สูง ประมาณร้อยละ 40.00 
ของจ านวนที่รับเข้า เป็นผลให้การวางแผนการผลิตบัณฑิตในสาขาต่างๆ ต่ ากว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ 
เห็นสมควรให้มีการศึกษาวิจัยสถาบัน (Institutional Research) และวางระบบ เพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน  

1.3 เนื่องจากประชากรในวัยเรียนลดลงจากเดิม และมีประชากรวัยสูงอายุ (Ageing) มากขึ้น 
คณะควรมีการวางแผนการให้โอกาสคนที่อยู่ในวัยแรงงานและวัยสูงอายไุด้เข้ามาเรียนในคณะเพ่ิมขึ้น 
โดยการจัดหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรระยะสั้น การจัดการศึกษานอกเวลา การโอนประสบการณ์ 
การจัดสหกิจศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated Learning มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา และมีหลักสูตรพัฒนาผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในเรื่องการสร้างอาชีพเสริม 
การพัฒนาสุขภาพ และการใช้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่มีค่าของสังคม  

1.4 เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยทั้งของรัฐและเอกชนมีจ านวนมาก  
มีการแข่งขันในเรื่องการรับนักศึกษา การจัดหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ  
การจัดการด้านการบริหารที่มีความคล่องตัว และการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ควรมีการระดมแนวคิดจากบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake holders) เพ่ือวางแผนการท างานเชิงรุกในบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการสร้างฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นในมหาวิทยาลัย 

1.5 ทุกคณะควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
และต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

1.6 ทุกคณะและสถาบัน/ส านัก ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีศักยภาพ
ในการท างานที่สูงขึ้น และมีความก้าวหน้าในสายงาน 
 

2. ด้านการวิจัย 
2.1  คณะควรเพ่ิมศักยภาพการวิจัยของอาจารย์และบุคลากรให้มากขึ้น โดยก าหนด

ข้อตกลงในการปฏิบัติงานในการท าการวิจัยแต่ละปี และใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
2.2  คณะจะต้องมีแผนการท าวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่/จังหวัด ที่อยู่ในพ้ืนที่

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เช่น การเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยประสานกับหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ และสนองตอบโจทย์การพัฒนาประเทศไทยของรัฐบาล (Thailand 4.0)  
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2.3  คณะควรจัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในแต่ละสาขา เพ่ือจัดท า
โครงการวิจัย งานที่ปรึกษา และงานบริการวิชาการ ในการของบประมาณชุดโครงการตามนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2.4  คณะควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมงานวิชาการและงานวิจัยเพ่ิมขึ้น เช่น 
การส่งเสริมการท าวิจัย แต่งต ารา การเขียนบทความทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์อ่ืนๆ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้อาจารย์ไปแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกเพ่ิมข้ึน 

2.5  คณะควรส่งเสริมให้มีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) และสร้างแรงจูงใจในการท าวิจัย เพ่ือให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่และเกิดการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 คณะควรส ารวจความต้องการของท้องถิ่นและองค์กรภาคธุรกิจ เพ่ือจัดท าแผน 

การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

3.2  คณะควรจัดท าหลักสูตรอบรมระยะสั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ท างานในภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ฯลฯ ให้มีทักษะในการท างาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการผลิต ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 คณะควรมีแผนพัฒนางานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

ในจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือก าหนดจุดเน้นการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม การสร้าง 
ขุมก าลังปัญญาของภูมิปัญญาในท้องถิ่น และถอดบทเรียนมาให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ 

4.2 คณะควรเพ่ิมโครงการ/กิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรม 

4.3 ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างยั่งยืน 

  

5. ด้านการบริหารจัดการองค์การ  
5.1 เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระบรมราโชบายที่เน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั่วประเทศจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
การให้โอกาสกับผู้เรียนเข้ามาเรียนในมหาวิทาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรมีแผนการท างานทั้งระยะสั้น
และระยะยาวให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายดังกล่าว โดยมีหน่วยรับผิดชอบท าโครงการนี้ขึ้นเป็นการเฉพาะ 
เพ่ือความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในลักษณะ One stop service 

5.2 เนื่องจากรัฐบาลมีแนวนโยบายในการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาขึ้น และคาดว่า
จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในเรื่องการให้อ านาจจากสภา การอนุมัติหลักสูตร 
และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะควรมีการเตรียมการก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
ทั้งในระดับสภาและระดับคณะโดยเร็ว 
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5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
ตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีอิสระ และมีความคล่องตัว
ยิ่งขึ้น  

5.4 รัฐบาลมีแนวโน้มในการลดอัตราพนักงานของรัฐ และจ านวนนักเรียนที่อยู่ในระบบ
การศึกษาภาคบังคับมีแนวโน้มลดลง จึงควรจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้น สามารถท างาน
แบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน  

5.5 ในคณะที่มีหลักสูตร/สาขาวิชาที่ไม่มีนักศึกษาหรือมีจ านวนน้อย ควรร่วมมือกัน 
ใช้ศักยภาพของอาจารย์ที่มีอยู่พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น 
การสร้างความร่วมมือของอาจารย์แบบข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ ข้ามมหาวิทยาลัย และการบูรณาการ
ระหว่างสาขาวิชา (Cross - disciplinary) 

 

 
 



 
 

 

                                

บทที่ 1 
บทน ำและกรอบกำรประเมิน 

 

 
 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในต าแหน่ง 
คณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้น าบทบัญญัติในหมวด 4 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ให้มีการประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 18/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่ออกตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
โดยข้อบังคับดังกล่าวก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ให้มีอ านาจในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา และการวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และให้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี 
ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 5 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์
และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบล่วงหน้า 
ก่อนการประเมินไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันถัดจากวันที่ผู้รับการประเมินได้รับแต่งตั้ง   

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดวัตถุประสงค์ 
แนวคิด กรอบการประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ก าหนดปฏิทิน 
การปฏิบัติงาน สร้างเครื่องมือ วิธี กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านัก พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือทราบและพิจารณา 
3. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 
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1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการด าเนินงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 
2.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในคณะและ

สถาบัน/ส านัก และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยให้ลุล่วงไปด้วยดี 

3.  บุคลากรของคณะและสถาบัน/ส านัก ในมหาวิทยาลัยจะมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติภารกิจของตน อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน 

4.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ  
ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขัน 
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
1.4 กรอบและเกณฑ์กำรประเมิน  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามช่วงเวลาการประเมิน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 การประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

ด้ำนที่ 1  ยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ ค่าน้ าหนัก 0.35 
ด้ำนที่ 2  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าน้ าหนัก 0.35 
ด้ำนที่ 3  คุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะและประสิทธิภาพ ค่าน้ าหนัก 0.30 
            การบริหารงานตามพันธกิจของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
  

  หมำยเหตุ 1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในน าผลมาจากการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน/ส านัก มาใช้ในการประเมิน 
ผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

 2. ค่าน้ าหนักก าหนดตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

 
 
1.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน 

ด้ำนที่ 1 ยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ 
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 

พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ 96.00) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของแต่ละหน่วยงาน เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมิน 
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของคณะและสถาบัน/ส านัก และจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นฯ โดยรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
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ด้ำนที่ 2 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
และระดับสถาบัน/ส านักตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจ าปีการศึกษา 2559  
ซึ่งประกอบด้วย 

- ระดับหลักสูตร  จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

-  ระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

-  ระดับสถำบัน/ส ำนัก จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

ด้ำนที่ 3 คุณภำพกำรบริหำรงำน คุณลักษณะ และประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรบริหำรงำน
ตำมพันธกิจของแต่ละหน่วยงำน ดังนี้  

การประเมินคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงาน
ตามพันธกิจของผู้บริหาร 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณบดี 4 คณะ และผู้อ านวยการ 3 สถาบัน/ส านัก ได้แก่  

- อาจารย์ ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง  คณบดีคณะครุศาสตร์  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
- อาจารย์ ดร.ศานติ  เล็กมณี   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
- รองศาสตราจารย์ศานิต   สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนู  บุญญานุวัตร ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ   
 

ก) แบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนฯ  
คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 391 ฉบับ  
จากแบบสอบถามทั้งหมด 515 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.92 ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
แบบสอบถามความคิดเห็นฯ ดังนี้ 

1. กำรประเมินควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของคณบดี 
1.1 คุณภาพการบริหารงานของคณบดี  

- ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย  
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1.2 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร  
- เป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประพฤติตนเหมาะสม มีคุณธรรม 

โอบอ้อมอารี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ อุทิศตนในการปฏิบัติงาน 
มีความเสียสละ และมีความเข้าใจระบบการบริหารภายในคณะและมหาวิทยาลัย 
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2. กำรประเมินควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 
2.1 คุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

- ด้านการบริหารจัดการ ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ 
(เช่น การตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์ในงานวิจัย การวางระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนางานวิจัย 
การจัดบริการวิชาการท่ีตรงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และการน าศาสตร์ของพระราชามาเป็น
แนวทางและตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น) 

2.2 คุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
- ด้านการบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกิจ (เช่น การวางระบบ 

กลไกการบริหารและพัฒนาพันธกิจ ก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม สนับสนุน/ส่งเสริม
ความเป็นอยุธยาแห่งเมืองมรดกโลก ส่งเสริมให้ เกิดการบรูณาการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
การบริหารงานหอศิลป์ ฯลฯ) 

2.3 คุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ด้านการบริหารจัดการ และการด าเนินงานตามพันธกิจ (เช่น การวางระบบ

การบริหารจัดการงานบริหารห้องสมุด งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ฯลฯ) 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน 
ตอนที่ 2  การประเมินความคิด เห็นต่อการบริหารงาน  คุณลักษณะ และ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นฯ  
แก่บุคลากรภายในของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 7 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 
ข) กำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำน  

ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณะและ
สถาบัน/ส านัก รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการ
บริหารงานตามความคิดเห็นของกรรมการประจ าคณะซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร 
บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า 

แบบสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก พร้อมข้อเสนอแนะ 
จ านวนทั้งสิ้น 77 คน (คณะ 56 คน และสถาบัน/ส านัก 21 คน) ดังนี้ 

กลุ่มที ่1 ตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะและสถาบัน/ส านัก  
จ านวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะ/สถาบัน/ส านัก  

กลุ่มที่ 2 ตัวแทนผู้บริหารคณะ/สถาบัน/ส านัก จ านวน 14 คน ประกอบด้วย 
ตัวแทนผู้บริหารระดับรองคณบดี/รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก และหัวหน้าส านักงาน  

กลุ่มที่ 3 ตัวแทนบุคลากรภายในคณะ/สถาบัน/ส านัก  จ านวน 25 คน 
ประกอบด้วย ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าทีข่องคณะ/สถาบัน/ส านัก  

กลุ่มที่ 4 ตัวแทนนักศึกษาและศิษย์ เก่าของแต่ละคณะ จ านวน 26 คน 
ประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธาน 
สภานักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า 
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1.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมินผล และกำรแปลผล 
ด้ำนที่ 1  ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงาน การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด และ  
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาจากเกณฑ์การบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายตามที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ 96.00) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ พิจารณาจากร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย 
ตามตัวชี้วัด และร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ ตามหลักเกณฑ์คะแนน และระดับการแปลผล ดังนี้ 

 

ร้อยละ  90.01 – 100.00   =   5  คะแนน   ระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ  70.01 – 90.00 =   4  คะแนน   ระดับมาก 
ร้อยละ  50.01 – 70.00 =   3  คะแนน   ระดับปานกลาง 
ร้อยละ  30.01 – 50.00 =   2  คะแนน   ระดับน้อย 
ร้อยละ   0.00  – 30.00 =   1  คะแนน   ระดับต้องปรับปรุง 

 
 
ด้ำนที่ 2 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

1) กำรประเมินระดับคณะและระดับสถำบัน/ส ำนัก  
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน/ส านัก ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยก าหนด 
ช่วงคะแนนการประเมิน และระดับการแปลผล ดังนี้ 

 
 

คะแนน 4.51 – 5.00 =   ระดับดีมาก 
คะแนน 3.51 – 4.50 =   ระดับดี 
คะแนน 2.51 – 3.50 =   ระดับพอใช้ 
คะแนน 1.51 – 2.50 =   ระดับต้องปรับปรุง 
คะแนน 0.00 – 1.50 =   ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 

2) กำรประเมินระดับหลักสูตร  
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยก าหนดช่วงคะแนนการประเมิน และ
ระดับการแปลผล ดังนี้ 

 

คะแนน 4.01 – 5.00 =   ระดับคุณภาพดีมาก 
คะแนน 3.01 – 4.00 =   ระดับคุณภาพดี 
คะแนน 2.01 – 3.00 =   ระดับคุณภาพปานกลาง 
คะแนน 0.01 – 2.00 =   ระดับคุณภาพน้อย 
  

 

 
หมายเหต ุ   ที่มาของคะแนนการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ ระดับสถาบัน/ส านัก และระดับหลกัสูตร 
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   เกณฑ์กำรแปลผลค่ำเฉลี่ยควำมคิดเห็น 

คะแนน 4.51 – 5.00  =   ปฏิบัติมากที่สุด 
คะแนน 3.51 – 4.50  =   ปฏิบัติมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50  =   ปฏิบัติปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50  =   ปฏิบัติน้อย 
คะแนน 1.00 – 1.50  =   ปฏิบัติน้อยที่สุด  

ด้ำนที่ 3  ด้ำนกำรบริหำรงำน คุณลักษณะ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรบริหำรงำน 
ตำมพันธกิจของคณะและสถำบัน/ส ำนัก  
ก) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนฯ  

วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ในแต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฯ มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยระดับความคิดเห็น และเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้ 

 
 

             ระดับควำมคิดเห็น 

ระดับมากท่ีสุด     =     5    คะแนน 
ระดับมาก =     4    คะแนน 
ระดับปานกลาง   =     3    คะแนน 
ระดับน้อย =     2    คะแนน 
ระดับน้อยที่สุด    =     1    คะแนน 

         
ข) จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนฯ  

วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณบดี
และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากประเด็นค าถาม เช่น การบริหารงานตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ทักษะการเป็นผู้น าองค์กร ความสามารถในการวางแผน การก ากับติดตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ภาพลักษณ์องค์กร และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 



 
 

 

บทที่ 2 
สารสนเทศ 

ของคณะและสถาบัน/ส านัก 
 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วยคณะ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรวบรวมสารสนเทศด้านการด าเนินงานภายในจากแต่ละหน่วยงาน 
มีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

2.1   ด้านยุทธศาสตร์ 
2.2   ด้านบุคลากร 
2.3  ด้านนักศึกษาและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
2.4   ด้านหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร 
2.5   ด้านงบประมาณ  
2.6  ด้านการวิจัย 
2.7  ด้านการบริการวิชาการ  
2.8  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
2.9  ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2.10  ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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2.1  ด้านยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมข้อมูล  

การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของคณะและสถาบัน/ส านัก ทั้ง 7 หน่วยงาน จากรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของ 
แต่ละหน่วยงานดังนี้  

1. คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานบริการวิชาการท่ีครอบคลุมกับความต้องการของท้องถิ่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยา

เมืองมรดกโลก   
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 

3. คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีสมรรถนะใน

การประกอบอาชีพสู่ความต้องการของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ บูรณาการความรู้สู่การเรียนการสอน

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถด้านบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่การเป็นองค์กรแห่งความส าเร็จ 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา ด้วยการศึกษา 

วิจัย และรวบรวม เพ่ือให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถาบันวิชาการ 
ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือให้ครอบคลุม เพ่ือเชิดชูและ
เผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถด าเนินการ
ตามพันธกิจได้อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือสนับสนุน
หรือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบท 
“อยุธยาเมืองมรดกโลก” 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 



 
 

 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลด้านบุคลกรของคณะและสถาบัน/ส านัก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา  
และต าแหน่งทางวิชาการ ดังรายละเอียดตารางที่ 2.1 - 2.4 

ตารางที่ 2.1  แสดงจ านวนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน แยกตามประเภทบุคลากรและสายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเภทบุคลากร 
หน่วยงาน 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) คณะครุศาสตร ์ คณะมนษุยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บุคลากรสายวิชาการ 
        

ข้าราชการพลเรือน 14 24 18 35 - - - 91 
พนักงานมหาวิทยาลัย 53 72 47 61 - - - 233 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - 7 - - - - - 7 
ครโูรงเรียนสาธิต 40 - - - - - - 40 

รวม (1) 107 103 65 96 - - - 371 
บุคลากรสายสนับสนุน 

        
ข้าราชการพลเรือน 1 1 1 1 1 1 1 7 
ลูกจ้างประจ า 1 1 1 - - - 1 4 
พนักงานมหาวิทยาลัย 12 6 8 12 7 8 18 71 
พนักงานราชการ 1 3 - 1 1 1 4 11 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา 19 2 2 8 - 3 20 54 

รวม (2) 34 13 12 22 9 13 44 147 
รวมทั้งสิ้น 141 116 77 118 9 13 44 518 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 จากตารางที่ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 141 คน 
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 116 คน และน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 คน  
 
ตารางที่ 2.2  แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.2  ด้านบุคลากร 
 

ทั้งนี้ ประเภทของบุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ข้าราชการพลเรือน ครูโรงเรียนสาธิต และอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตามล าดับ 
และประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจ าตามล าดับ 
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หน่วยงาน ประเภท
บุคลากร 

วุฒิการศึกษา 
รวม ร้อยละของบุคลากร 

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

1. คณะครศุาสตร ์ วิชาการ - - 40 37.38 49 45.80 18 16.82 107 28.84 
สนับสนุน 16 47.06 17 50.00 1 2.94 - - 34 23.13 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ วิชาการ - - 5 4.85 70 67.96 28 27.19 103 27.76 
สนับสนุน 2 15.38 9 69.24 2 15.38 - - 13 8.84 

3. คณะวิทยาการจัดการ วิชาการ - - - - 56 86.15 9 13.85 65 17.52 
สนับสนุน 3 25.00 7 58.33 2 16.67 - - 12 8.16 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาการ - - - - 67 69.79 29 30.21 96 25.88 
สนับสนุน 7 31.82 14 63.64 1 4.55 - - 22 14.97 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิชาการ - - - - - - - - - - 
สนับสนุน - - 8 88.89 1 11.11 - - 9 6.12 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา วิชาการ - - - - - - - - - - 
สนับสนุน 3 23.08 8 61.54 2 15.38 - - 13 8.84 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาการ - - - - - - - - - - 
สนับสนุน 16 36.36 24 54.55 4 9.09 - - 44 29.93 

รวมท้ังสิ้น 
วิชาการ - - 45 12.13 242 65.23 84 22.64 371 71.62 
สนับสนุน 47 31.97 87 59.18 13 8.84 - - 147 28.38 
  47 9.07 132 25.48 255 49.23 84 16.22 518 

 ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 จากตารางที่ 2.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ 7 หน่วยงาน รวม 518 คน (ไม่รวมสายสนับสนุนที่สังกัดส านักงานอธิการบดี 156 คน)  
เป็นสายวิชาการ 371 คน (ร้อยละ 71.62) และสายสนับสนุน 147 คน (ร้อยละ 28.38) โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 84 คน (ร้อยละ 22.64) 



 
 

 

ตารางท่ี 2.3 แสดงจ านวนบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่ง 
       ทางวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 40 คน) 

หน่วยงาน คุณวุฒิ
การศึกษา 

ต าแหน่งทางวชิาการ รวมทั้งสิ้น 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รอง

ศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาเอก 15 3 - - 18 26.87 
ปริญญาโท 46 3 - - 49 73.13 
ปริญญาตร ี - - - - - - 

รวม 61 6 - - 67 - 

ร้อยละ 91.04 8.96 - - 100.00 - 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาเอก 18 10 - - 28 27.18 
ปริญญาโท 64 6 - - 70 67.96 
ปริญญาตร ี 5 - - - 5 4.85 

รวม 87 16 - - 103 - 

ร้อยละ 84.47 15.53 - - 100.00 - 

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาเอก 7 2 - - 9 13.64 
ปริญญาโท 49 5 2 - 56 84.85 
ปริญญาตร ี - - - - - - 

รวม 56 7 2 - 66 - 

ร้อยละ 84.85 10.61 4.55 - 100.00 - 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

ปริญญาเอก 17 10 2 - 29 30.21 
ปริญญาโท 52 14 1 - 67 69.79 
ปริญญาตร ี - - - - - - 

รวม 69 24 3 - 96 - 

ร้อยละ 71.88 25.00 3.13 - 100.00 - 

รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาเอก 57 25 2 - 84 25.38 
ปริญญาโท 211 28 3 - 242 73.11 
ปริญญาตร ี 5 - - - 5 1.51 

รวม 273 53 5 - 331 - 

ร้อยละ 82.48 16.01 1.51 - 100.00 - 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.3 บุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานทั้งหมด 331 คน เป็นอาจารย์ 
จ านวน 273 คน (ร้อยละ 82.48) เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 53 คน (ร้อยละ 16.01) และเป็น
รองศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.51 ) ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต าแหน่ง 
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์มากที่สุด (ร้อยละ 28.13)  
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ตารางท่ี 2.4  แสดงข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 

หน่วยงาน 
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวฒุิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2559  
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง  (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2559  
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 57 67 17 29.82 18 26.87 -2.95 6 10.53 6 8.96 -1.57 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 108 103 23 21.30 28 27.88 6.59 12 11.11 16 15.38 4.27 

3. คณะวิทยาการจัดการ 60 65 7 11.67 9 13.64 1.97 7 11.67 9 10.61 -1.06 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97 96 23 23.71 29 30.21 6.50 22 22.68 27 28.13 5.45 

รวม 322 331 70 21.74 84 25.38 3.64 47 14.60 58 17.52 2.92 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
 จากตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2559 พบว่าจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนทุกคณะ แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละพบว่ามี 3 คณะ ที่มีร้อยละเพ่ิมขึ้น คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 6.59) คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 6.50) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 1.97) ส่วนอีก 1 คณะ มีร้อยละลดลง คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 2.95)  
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการพบว่าเพ่ิมข้ึนทุกคณะ แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละพบว่ามี 2 คณะ ที่มีร้อยละเพ่ิมข้ึน คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 4.27) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 5.45) ส่วนอีก 2 คณะ มีร้อยละลดลง คือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 1.57) และคณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 1.06)  
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2.3 ด้านนักศึกษาและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
จ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในปีการศึกษา 2560 แบ่งตามระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภาคปกติและ 

ภาคพิเศษ/กศ.บป. และแสดงภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา 2559 จากการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นฯ ดังรายละเอียดตารางที่ 2.5 - 2.11 

ตารางท่ี 2.5  จ านวนนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2560 จ าแนกตามคณะและระดับการศึกษาของนักศึกษา 

หน่วยงาน ปีการศึกษา 

จ านวนนักศึกษา (คน) 
จ านวนนกัศึกษา 
ต่ออาจารย์ 1 คน 

ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
รวมทั้งสิ้น (คน) 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ/
กศ.บป. รวม ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 

1. คณะครศุาสตร ์ 2559 1,541      2 1,543 215 233 11 2,002 35.12 
2560 1,486 - 1,486 196 162 11 1,855 26.88 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2559 1,712 584 2,296 - 46 - 2,342 21.69 
2560 1,828 455 2,283 - 24 - 2,307 22.40 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2559 1,121 885 2,006 - 25 - 2,031 33.85 
2560 1,171 654 1,825 - 37 - 1,862 28.65 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2559 775 154 929 - - - 929 9.58 
2560 815 101 916 - - - 916 9.54 

รวม 2559 5,149 1,625 6,774 215 304 11 7,304 22.68 
2560 5,300 1,210 6,510 196 223 11 6,940 20.84 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.5 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนักศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 6,940 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6,510 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 196 คน ระดับปริญญาโท 223 คน และระดับปริญญาเอก 11 คน ซึ่งคณะที่มีจ านวนนักศึกษามากที่สุ ด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,307 คน รองลงมา คือ  
คณะวิทยาการจัดการ 1,862 คน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 916 คน และจ านวนนักศึกษาต่ออาจารย์ 1 คน ในภาพรวมเป็น 20.84 คน โดยคณะที่มีสัดส่วนมากที่สุด คือ 
คณะวิทยาการจัดการ 28.65 คน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.54 คน 
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ตารางท่ี 2.6  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558  และ 2559  จ าแนกตามคณะ 

หน่วยงาน 

จ านวนนักศึกษา 
แรกเข้า (คน) 

พ้นสภาพนกัศึกษา
ระหว่างศึกษา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 ประจ าปีการศึกษา 2559 

รุ่นปี 
2554 

รุ่นปี 
2555 

รุ่นปี 
2556 

รุ่นปี 
2554 

รุ่นปี 
2555 

รุ่นปี 
2556 

รุ่นปี 
2554 

รุ่นปี 
2555 

รุ่นปี 
2556 

รุ่นปี 2554  รุ่นปี 2555  รุ่นปี 2555  รุ่นปี 2556  
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 684 391  - 164 82  - 16 10  - 504 73.68  -  - 300 76.73  -  - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  - 458 748  - 216 311  - 90 79  -  - 152 33.19  -  - 358 47.86 

3. คณะวิทยาการจัดการ  - 670 812  - 292 415  - 86 49  -  - 292 43.58  -  - 350 43.10 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 519 549  - 287 220  - 102 51  -  - 130 25.05  -  - 278 50.64 

รวม 684 2,038 2,109 164 877 946 16 288 179 504 - 574 - 300 - 986 - 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.6  มีผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 1,078 คน (ร้อยละ 46.25) และประจ าปีการศึกษา 2559 
จ านวน 1,286 คน (ร้อยละ 51.44) และเมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าพบว่าคณะที่มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี่ยของม หาวิทยาลัยทั้ง 2 ปีการศึกษา  
(ปี 2558 ร้อยละ 46.25 /ปี 2559 ร้อยละ 51.44) คือ คณะครุศาสตร์ (ปี 2558 ร้อยละ 73.68 /ปี 2559 ร้อยละ 76.73) ส่วนอีก 3 คณะ มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 2.7 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจ าปีการศึกษา 2558  และ 2559 ของคณะครุศาสตร์ จ าแนกตามหลักสูตร  

หลักสูตร นักศึกษาแรกเข้า พ้นสภาพนักศึกษา 
ระหว่างศึกษา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร 

ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 รุ่นปี 2554 ปีการศึกษา 2559 รุ่นปี 2555 

รุ่นปี 2554 รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2554 รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2554 รุ่นปี 2555 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. คณิตศาสตร์ (ค.บ.)   92 47 18 8 7 1 67 72.83 38 80.85 
2. วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)   75 38 21 14 - - 54 72.00 24 63.16 
3. สังคมศึกษา (ค.บ.)   163 44 26 3 3 - 134 82.21 41 93.18 
4. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)   171 46 52 9 2 1 117 68.42 36 78.26 
5. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)   96 43 18 6 1 - 77 80.21 37 86.05 
6. พลศึกษา (ค.บ.)   54 46 18 18 2 7 34 62.96 22 47.83 
7. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.)   33 - 11 - 1 - 21 63.64 - - 
8. การสอนภาษาไทย (ค.บ.)   - 44 - 6 - 1 - - 37 84.09 
9. การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.)   - 40 - 12 - - - - 28 70.00 
10. การประถมศึกษา (ค.บ.)   - 43 - 6 - - - - 37 86.05 

รวม 684 391 164 82 16 10 504 73.68 300 76.73 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.7 ผู้ส าเร็จศึกษาของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 504 คน (ร้อยละ73.68) และปีการศึกษา 2559 จ านวน 300 คน (ร้อยละ 76.73)  
โดยเมื่อเทียบกับร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรพบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้   
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรที่มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสังคมศึกษา ร้อยละ 82.21 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรพลศึกษา ร้อยละ 62.96  
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรที่มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสังคมศึกษา ร้อยละ 93.18 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรพลศึกษา ร้อยละ 47.83 
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ตารางท่ี 2.8  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558  และ 2559  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

หลักสูตร นักศึกษาแรกเข้า พ้นสภาพนักศึกษา 
ระหว่างศึกษา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร 

ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 รุ่นปี 2555 ปีการศึกษา 2559 รุ่นปี 2556 

รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 52 63 19 26 11 3 22 42.31 34 53.97 

2. การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.) 119 139 51 50 14 28 54 45.38 61 43.88 

3. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 57 199 27 81 10 13 20 35.09 105 52.76 

4. ภาษาไทย (ศศ.บ.) 31 48 13 17 9 1 9 29.03 30 62.50 

5. ดนตรี (ศศ.บ.) 35 35 16 23 18 2 1 2.86 10 28.57 

6. ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 24 36 9 15 6 3 9 37.50 18 50.00 

7. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 44 47 26 19 4 4 14 31.82 24 51.06 

8. นิติศาสตร ์(น.บ.) 96 160 55 71 18 23 23 23.96 66 41.25 

9. ศิลปกรรม (ศศ.บ.) - 21 - 9 - 2 - - 10 47.62 

รวม 458 748 216 311 90 79 152 33.19 358 47.86 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 

จากตารางที่ 2.8 ผู้ส าเร็จศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 152 คน (ร้อยละ 33.19) และประจ าปีการศึกษา 2559  
จ านวน 358 คน (ร้อยละ 47.86)  

โดยเมื่อเทียบร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรพบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้   
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรที่มรี้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ร้อยละ 45.38 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรดนตรี ร้อยละ 2.86  
ปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรที่มรี้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรภาษาไทย ร้อยละ 62.50 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรดนตรี ร้อยละ 28.57 
 

 



- 19 - 
    
  

 

ตารางท่ี 2.9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของคณะวิทยาการจัดการ  

หลักสูตร นักศึกษาแรกเข้า พ้นสภาพนักศึกษา 
ระหว่างศึกษา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร 

ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 รุ่นปี 2555 ปีการศึกษา 2559 รุ่นปี 2556 

รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การบัญช ี(บช.บ) 72 81 30 45 9 9 33 45.83 28 34.57 
2. การจัดการ (บธ.บ) 277 311 119 170 18 16 140 50.54 125 40.19 
3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ) 76 109 30 48 7 6 39 51.32 56 51.38 
4. การตลาด (บธ.บ) 45 26 19 11 8 3 18 40.00 12 46.15 
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) 126 92 64 58 30 9 32 25.40 25 27.17 
6. การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ) 46 65 19 25 4 1 23 50.00 39 60.00 
7. การท่องเท่ียว (ศศ.บ.) 28 31 11 13 10 5 7 25.00 13 41.94 
8. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (บธ.บ) - 36 - 19 - - - - 17 47.22 
9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ) - 61 - 26 - - - - 35 57.38 

รวม 670 812 292 415 86 49 292 43.58 350 43.10 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 

จากตารางที่ 2.9 ผู้ส าเร็จศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 292 คน (ร้อยละ 43.58) และประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 350 คน  
(ร้อยละ 43.10)  

โดยเมื่อเทียบร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรพบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้   
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรที่มรี้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร้อยละ 51.32 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการท่องเที่ยว ร้อยละ 25.00 
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรที่มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์  ร้อยละ 60.00 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

ร้อยละ 27.17 
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ตารางท่ี 2.10 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2558 และ 2559 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หลักสูตร นักศึกษาแรกเข้า พ้นสภาพนักศึกษา 
ระหว่างศึกษา 

ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร 

ส าเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2558 รุ่นปี 2555 ปีการศึกษา 2559 รุ่นปี 2556 

รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 รุ่นปี 2555 รุ่นปี 2556 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. เกษตรศาสตร์ (วท.บ) 16 26 4 13 8 2 4 25.00 11 42.31 
2. เคมี (วท.บ) 22 17 10 7 6 - 6 27.27 10 58.82 
3. วิทยาการคอมพวิเตอร์ (วท.บ) 39 14 19 4 13 8 7 17.95 2 14.29 
4.  คณิตศาสตร์ (วท.บ) 15 29 5 18 6 2 4 26.67 9 31.03 
5.  สาธารณสุขชุมชน (วท.บ) 171 39 82 4 26 7 63 36.84 28 71.79 
6.  เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ) 66 80 45 45 19 7 2 3.03 28 35.00 
7.  การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ) 41 14 30 8 3 5 8 19.51 1 7.14 
8.  อาชวีอนามยัและความปลอดภัย (วท.บ) 32 41 13 14 8 12 11 34.38 15 36.59 
9.  วิศวกรรมไฟฟา้ (วศ.บ.) 81 46 59 28 3 4 19 23.46 14 30.43 
10.  จุลชีววิทยา (วท.บ) 16 8 11 4 1 2 4 25.00 2 25.00 
11. คหกรรมศาสตร์ (วท.บ) 20 26 9 12 9 - 2 10.00 14 53.85 
12. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ) - 14 - 7 - 1 - - 6 42.86 
13. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.) - 195 - 56 - 1 - - 138 70.77 

รวม 519 549 287 220 102 51 130 25.05 278 50.64 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2560 

จากตารางที่ 2.10 ผู้ส าเร็จศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2558 จ านวน 130 คน (ร้อยละ 25.05) และประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวน 278 คน 
(ร้อยละ 50.64)  

โดยเมื่อเทียบร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตรพบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้   
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรที่มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 36.84 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 3.03  
ปกีารศึกษา 2559 หลักสูตรที่มีร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สดุ คือ หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 71.79 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 7.14 
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ตารางท่ี 2.11   ข้อมูลภาวะการมีงานท าและผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของ
แต่ละคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

หน่วยงาน 
จ านวน 
ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จ านวน 
ผู้มีงานท า 

ผลการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

1. คณะครศุาสตร ์ 526 508 96.58 433 85.24 4.44 มาก 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 219 181 82.65 124 68.51 4.28 มาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ 206 192 93.20 133 69.27 4.23 มาก 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 216 177 81.94 168 94.92 4.38 มาก 

รวม 1,167 1,058 90.66 858 81.10 4.33 มาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

จากตารางที่ 2.11  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2559 จ านวนทั้งสิ้น 1,167 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 1,058 คน  
คิดเป็นร้อยละ 90.66 บัณฑิตมีงานท า 858 คน ร้อยละ 81.10  โดยบัณฑิตที่มีงานท ามากที่สุด คือ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 94.92 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 85.24  
และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 68.51   

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตพบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
จากทุกคณะมีผลประเมินอยู่ในระดับมาก โดยบัณฑิตจากคณะที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
มากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ค่าเฉลี่ย 4.44 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ค่าเฉลี่ย 4.23  
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2.4 ด้านหลักสูตร และต้นทุนต่อหลักสูตร  
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจัดการศึกษาใน 4 คณะ 

จ านวนทั้งสิ้น 54 หลักสูตร คือ คณะครุศาสตร์ 13 หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
15 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ 11 หลักสูตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 หลักสูตร 
และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรของแต่ละคณะ รายละเอียดดังตารางที่ 2.12 – 2.17 

 
ตารางท่ี 2.12  แสดงจ านวนหลักสู ตรตามระดับการศึกษาของแต่ละคณะที่ เปิดสอน 

ในปีการศึกษา 2559 - 2560 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

ป.ตรี ป.
บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.

บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

1. คณะครศุาสตร ์ 10 1 2 1 14 10 1 2 -  13 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 1 - 16 15 -  -  -  15 

3. คณะวิทยาการจัดการ 10 - 1 - 11 10  - 1 -  11 

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

รวม 50 1 4 1 56 50 1 3 -  54 
ที่มา : กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

จากตารางที่ 2.12 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีหลักสูตร
ที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 54 หลักสูตร โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน 50 หลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร  

ทั้งนี้ จ านวนหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 มีหลักสูตรลดลง
จ านวน 2 หลักสูตร ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) 
และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา (ค.ด.) เนื่องจากคุณสมบัติอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ตารางท่ี 2.13  แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรของแต่ละคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลผลิต 
ต้นทุนการด าเนินงาน จ านวน

หลักสูตร 
ค่า FTES 

เฉลี่ย 
ต้นทุนต่อหลักสูตร 

งบแผ่นดิน เงินรายได้ รวม (บาท) 

ระดับปริญญาตรี       
- คณะครุศาสตร์ 44,701,600.24 17,051,389.41 61,752,989.65 10 3,030.17 20,379.38 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75,511,839.23 24,924,599.64 100,436,438.87 15 4,182.17 24,015.39 

- คณะวิทยาการจัดการ 47,741,848.48 16,564,143.13 64,305,991.61 10 2,695.61 23,855.82 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 74,519,104.41 14,295,898.64 88,815,003.05 15 1,865.78 47,602.08 

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 4,612,141.09 5,563,372.68 10,175,513.77 1 548.22 18,561.00 

ระดับบัณฑิตศึกษา 5,443,988.72 1,312,218.42 6,756,207.14 2 86.50 78,106.44 

                                                                                                                                                                                                                           ที่มา : รายงานผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลิตฯ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 

จากตารางที่ 2.13 ภาพรวมต้นทุนต่อหลักสูตรทั้ง 4 คณะ พบว่าคณะที่มีค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
47,602.08 บาท รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24,015.39 บาท และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 20,379.38 บาท  
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ตารางท่ี 2.14   ข้อมูลหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560   

หลักสูตร ต้นทุน 
การด าเนินงาน  ค่า FTES เฉลี่ย   ต้นทุนต่อหลักสูตร  รอบระยะเวลา 

หลักสูตร  
ปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงแล้วเสร็จ 
2561 2562 2563 

ระดับปริญญาตร ี        
1. การสอนภาษาไทย (ค.บ.)  5 ปี 5,467,573.78 332.06 16,465.62 2557 - 2561  -   - 
2. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)  5 ปี 6,394,938.13 325.72 19,633.24 2558 - 2562  -  -  
3. พลศึกษา (ค.บ.)  5 ป ี 6,645,669.54 298.17 22,288.19 2557 - 2561  -   - 
4. การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.)  5 ปี 5,558,832.51 288.06 19,297.48 2558 - 2562  -  -  
5. คณิตศาสตร์ (ค.บ.)  5 ปี 6,265,509.02 371.17 16,880.43 2558 - 2562  -  -  
6. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)  5 ป ี 8,068,531.72 277.44 29,082.08 2558 - 2562  -  -  
7. สังคมศึกษา (ค.บ.)  5 ป ี 5,741,758.68 327.28 17,543.87 2557 - 2561  -   - 
8. วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)  5 ป ี 6,190,452.46 295.56 20,944.82 2557 - 2561  -   - 
9. การประถมศึกษา (ค.บ.)  5 ป ี 6,763,348.29 335.33 20,169.23 2557 - 2561  -   - 
10. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.)  5 ปี 4,656,375.52 179.39 25,956.72 2558 - 2562  -  -  

รวม  61,752,989.65 3,030.18 20,379.31   -  5 5 
ระดับประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู  

  
       

11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตร 1 ปี) 10,175,513.77 548.22 18,561.00 2558 - 2562  -  -  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

   
       

12. การบริหารการศึกษา (ค.ม. ) 3,367,236.99 51.25 65,702.19 2557 - 2561  -   - 
13. การจัดการการเรียนรู้ (ค.ม.) - - - 2556 - 2560   -  - 

รวมหลักสูตร 1 6 6 
   ที่มา : กองบริการการศึกษา  ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

จากตารางที่ 2.14 ในปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์มีต้นทุนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 20,379.31 บาท/หลักสูตร โดยมี 4 หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
และมี 6 หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรต่ ากว่าค่าเฉลี่ย โดยหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรมากที่สุด คือ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา 29,082.08 บาท และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการสอน
ภาษาไทย 16,465.62 บาท ทั้งนี้มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 13 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 จ านวน 6 หลักสูตร และที่จะต้องปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 จ านวน 6 หลักสูตร 

 หมายเหตุ    หลักสูตรการจัดการการเรียนรู้ (ค.ม.) คณะครุศาสตร์งดรับนักศึกษาเนื่องจากอยู่ในช่วงการปรับปรุงหลักสูตร จึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน ท าให้ไม่สามารถคิดค่า FTES 
และต้นทุนต่อหลักสูตรได้ 
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ตารางท่ี 2.15 ข้อมูลหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560  

หลักสูตร 
 ต้นทุน 

การด าเนินงาน   ค่า FTES เฉลี่ย   ต้นทุนต่อหลักสูตร  
รอบระยะเวลา 

หลักสูตร  
ปีการศึกษาที่ต้องปรบัปรุงแล้วเสร็จ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปริญญาตร ี          
1. นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.) 5,593,368.99 216.28 25,861.70 2559 - 2562 - - -  - 
2. ภาษาไทย (ศศ.บ.) 6,709,059.94 229.50 29,233.38 2560 - 2563 - - - -  
3. ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 6,870,728.73 353.72 19,424.20 2559 - 2562 - - -  - 
4. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 15,324,977.03 469.17 32,664.02 2560 - 2563 - - - -  
5. นิติศาสตร์ (น.บ.) 12,345,881.63 736.72 16,757.90 2560 - 2563 - - - -  
6. การพัฒนาชุมชนและ   สังคม (ศศ.บ.) 8,543,655.56 357.11 23,924.44 2560 - 2563 - - - -  
7. ดนตรีไทย (ศป.บ.) 4,007,955.12 70.33 56,987.84 2560 - 2563 - - - -  
8. รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) 12,189,884.43 722.50 16,871.81 2560 - 2563 - - - -  
9. ศิลปกรรม (ศป.บ.) 4,737,427.40 124.33 38,103.65 2556 - 2559  - - - - 
10. สหวิทยาการอิสลาม (ศศ.บ.) 2,839,399.76 97.33 29,172.91 2557 - 2560 -  - - - 
11. ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 3,206,839.71 84.06 38,149.41 2557 - 2560 -  - - - 
12. การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 6,553,487.20 360.67 18,170.31 2560 - 2563 - - - -  
13. ศิลปะการแสดง (ศป.บ.) 4,099,230.85 95.67 42,847.61 2557 - 2560  - - - - 
14. ดนตรีสากล (ศป.บ.) 4,278,019.87 142.61 29,998.04 2557 - 2560  - - - - 
15. ภาษาจีน (ศศ.บ.) 3,136,522.66 122.17 25,673.43 2558 - 2561 - -  - - 

รวม 100,436,438.88 4,182.17 24,015.39  3 2 1 2 7 
ที่มา : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.15 ในปีการศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มีต้นทุนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 24,015.39 บาท/หลักสูตร โดยมี 10 หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อ
หลักสูตรสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมี 5 หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรมากที่สุด คือ หลักสูตรดนตรีไทย 56,987.84 บาท และน้อยที่สุด คือ 
หลักสูตรนิติศาสตร์ 16,757.90 บาท ทั้งนี้มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 15 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 หลักสูตร ปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 หลักสูตร และที่จะต้องปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 หลักสูตร  
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ตารางท่ี 2.16 ข้อมูลหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2560  

หลักสูตร 
 ต้นทุน 

การด าเนินงาน   ค่า FTES เฉลี่ย   ต้นทุนต่อหลักสูตร  
รอบระยะเวลา 

หลักสูตร  
ปีการศึกษาที่ต้องปรับปรุงแล้วเสร็จ 

2560 2561 2562 2563 
ระดับปริญญาตร ี         
1. การบัญชี (บช.บ.) 6,474,761.03 300.33 21,558.82 2559 - 2562 - - -  
2. การจัดการ (บธ.บ.) 13,220,625.34 796.78 16,592.57 2559 - 2562 - - -  
3. การตลาด (บธ.บ.) 4,546,133.04 92.17 49,323.35 2559 - 2562 - - -  
4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 4,651,178.24 168.00 27,685.58 2559 - 2562 - - -  
5. การจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ.) 10,757,078.66 623.83 17,243.61 2559 - 2562 - - -  
6. การท่องเท่ียว (ศศ.บ.) 5,286,339.06 114.33 46,237.55 2559 - 2562 - - -  
7. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 7,391,004.23 323.33 22,859.01 2559 - 2562 - - -  
8. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 4,080,635.19 53.33 76,516.69 2556 - 2559  - - - 
9. การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.) 4,137,303.56 117.67 35,160.22 2558 - 2561 - -  - 
10. ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 3,760,933.26 105.83 35,537.50 2558 - 2561 - -  - 

รวม 64,305,991.61 2,695.60 23,855.91  1 - 2 7 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

   
        

11. บริหารธุรกิจ (บธ.ม.) 3,388,970.15 35.25 96,141.00 2557 - 2560 -  - - 
รวมหลักสูตร 1 1 2 7 

ที่มา : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.16 ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ มีต้นทุนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีเฉลี่ย 23,855.19 บาท/หลักสูตร โดยมี 6 หลักสูตรที่มีต้นทุน 
ต่อหลักสูตรสูงกว่าค่าเฉลี่ย และมี 4 หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรต่ ากว่าค่าเฉลี่ย และหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหลักสูตรมากที่สุด คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 76,516.69 บาท 
และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรการจัดการ 16,592.57 บาท ทั้งนี้หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 11 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ และผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หลักสูตร ปรับปรุง 
ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หลักสูตร และท่ีจะต้องปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 หลักสูตร 
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ตารางท่ี 2.17   ข้อมูลหลักสูตรและต้นทุนต่อหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีการศึกษา 2560  

หลักสูตร 
 ต้นทุน 

การด าเนินงาน   ค่า FTES เฉลี่ย   ต้นทุนต่อหลักสูตร  
รอบระยะเวลา 

หลักสูตร  
ปีการศึกษาที่ต้องปรบัปรุงแล้วเสร็จ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ระดับปริญญาตร ี          
1. คณิตศาสตร์ (วท.บ.) 4,827,359.57 56.22 85,865.52 2559 - 2562 - - -  - 
2. วิทยาการคอมพวิเตอร์ (วท.บ.) 7,205,417.26 158.44 45,477.26 2558 - 2561 - -  - - 
3. เคมี (วท.บ.) 5,966,651.21 36.67 162,712.06 2556 - 2559  - - - - 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ  (วท.บ.) 4,177,797.43 95.22 43,875.21 2559 - 2562 - - -  - 
5. วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 6,888,773.92 132.06 52,163.97 2558 - 2561 - -  - - 
6. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ทล.บ.) 11,015,271.55 317.67 34,675.20 2559 - 2562 - - -  - 
7. เกษตรศาสตร์ (วท.บ.) 5,379,752.84 84.89 63,373.22 2559 - 2562 - - -  - 
8. จุลชีววิทยา (วท.บ.) 5,097,779.07 25.39 200,779.01 2560 - 2563  - - -  
9. คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.) 6,652,555.36 268.72 24,756.46 2559 - 2562 - - -  - 
10. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (วท.บ.) 5,827,213.65 197.33 29,530.30 2559 - 2562 - - -  - 
11. วิศวกรรมการจัดการ  (วศ.บ.) 5,701,895.81 71.00 80,308.39 2559 - 2562 - - -  - 
12. สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 8,691,634.68 299.44 29,026.30 2560 - 2563 - - - -  
13. วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 3,977,759.95 26.94 147,652.56 2560 - 2563 - - - -  
14. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 3,736,485.53 67.89 55,037.35 2556 - 2559  - - - - 
15. เทคโนโลยีการผลิตพืช  (วท.บ.) 3,668,655.21 27.89 131,540.17 2557 - 2560 -  - - - 

รวม 88,815,003.04 1,865.77 47,602.33  2 1 2 7 3 
ที่มา : กองบริการการศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

จากตารางที่ 2.17 ในปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 15 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จ
และผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 หลักสูตร 
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 จ านวน 7 หลักสูตร และท่ีจะต้องปรับปรุงในปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 หลักสูตร 
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2.5 ด้านงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณให้ทั้ง 7 หน่วยงาน ในการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนทั้งสิ้น 78,907,884.00 บาท  

(166 โครงการ) ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.18  
 

ตารางท่ี 2.18  แสดงงบประมาณและจ านวนโครงการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน 
แหล่งเงิน/จ านวนโครงการและงบประมาณ (บาท) 

รวม (บาท) 
งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ 

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

1. คณะครุศาสตร์ 10 13,440,320.00 8 15,262,258.00 18 28,702,578.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 1,192,800.00 14 3,556,882.00 21 4,749,682.00 
3. คณะวิทยาการจัดการ 16 1,173,320.00 43 2,688,562.00 59 3,861,882.00 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 11,554,300.00 11 2,657,367.00 26 14,211,667.00 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 9,317,000.00 10 2,352,500.00 15 11,669,500.00 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 8 829,000.00 5 1,139,500.00 13 1,968,500.00 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 10,040,000.00 9 3,704,075.00 14 13,744,075.00 

รวม 66 47,546,740.00 100 31,361,144.00 166 78,907,884.00 
                                                                                                                                                                                                                                       ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.18 แสดงงบประมาณและจ านวนโครงการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 166 โครงการ พบว่าหน่วยงานที่มี
การด าเนินงานโครงการมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 59 โครงการ รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 โครงการ และน้อยที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา 13 โครงการ   
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2.6  ด้านการวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 9,498,000.00 บาท  

โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัย 4 แหล่ง คือ กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ทุนภายนอก และทุนวิจัยจากคณะ  รายละเอียดดังตารางที่ 2.19 - 2.20 
 

ตารางท่ี 2.19  แสดงงบประมาณ แหล่งทุนสนับสนุนการท าวิจัย และจ านวนโครงการวิจัย จ าแนกตามคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 

แหล่งงบประมาณ 
จ านวนโครงการวิจัย

(โครงการ) ทุนภายใน 
(กองทุนวิจัย) 

ทุนภายใน 
(งบประมาณแผ่นดินผ่าน วช., 

งบศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ทุนภายนอก 
(สกอ.,สกว.) 

1. คณะครุศาสตร์ 1,568,000.00   390,000.00       1,178,000.00  - 17 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,022,200.00   159,200.00  -      863,000.00  25 
3. คณะวิทยาการจัดการ 55,000.00       55,000.00  - - 2 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6,852,800.00  828,000.00         5,964,800.00         60,000.00  81 

รวม 9,498,000.00 1,432,200.00 7,142,800.00 923,000.00 125 
                                                                                                                                                                                                                                       ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.19  งบประมาณท่ีจัดสรรด้านการวิจัยลงแต่ละหน่วยงาน จ านวน 9,498,000.00 บาท (215 โครงการ) พบว่าคณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้าน 
การวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,852,800.00 บาท (81 โครงการ) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 1,568,000.00 บาท (17 โครงการ) และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 
55,000.00 บาท (2 โครงการ)  
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ตารางท่ี 2.20  ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน  

รายการ 
หน่วยงาน 

รวม 
คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)  69 96 65 96 326 

2. นักวิจัย (คน) 12 18 11 48 89 
ร้อยละของนักวจิัยต่อบุคลากรสายวิชาการ 17.39 18.75 16.92 50.00 27.30 

3. ผลงานวิจัย  12 20 11 81 124 
ร้อยละผลงานวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  17.39 20.83 16.92 84.38 38.04 

4. การเผยแพร่งานวิจัย 24 48 21 62 155 
4.1 Scopus 1 0 0 15 16 
4.2 TCI กลุ่ม 1 1 2 2 5 10 
4.3 TCI กลุ่ม 2 5 29 4 5 43 
4.4 ประชุมวิชาการ  ระดับนานาชาต ิ 3 3 0 6 12 
4.5 ประชุมวิชาการ ระดบัชาต ิ 14 14 15 31 74 

ที่มา : สถาบันวิจยัและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

จากตารางที่ 2.20 พบว่าในภาพรวมร้อยละของนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 27.30 ซึ่งคณะที่มีร้อยละมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 50.00 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 16.92 และในภาพรวมร้อยละผลงานวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 38.04 ซึ่งคณะ 
ทีม่ีร้อยละมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 84.38 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 16.92 

ทั้งนี้ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ รวม 155 ผลงาน มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 ผลงาน และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 21 ผลงาน 
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2.7  ด้านการบริการวิชาการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท 
โดยมีโครงการด้านการบริการวิชาการจ านวน 97 โครงการ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 7 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.21  

 

ตารางท่ี 2.21  การจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2559    
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ)      งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ 

1. คณะครุศาสตร์ 418,700.00 15      450,000.00  16 7.48 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 426,600.00 18      480,000.00  17 12.52 
3. คณะวิทยาการจัดการ 237,000.00 8      270,000.00  13 13.92 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 334,170.00 17      360,000.00  18 7.73 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 883,730.00 28      960,000.00  18 8.63 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 292,300.00 13      330,000.00  11 12.90 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 134,300.00 4      150,000.00  4 11.69 

รวม 2,726,800.00 103   3,000,000.00  97 10.02 
          ที่มา : สถาบันวิจยัและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 2.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท จ านวน 97 โครงการ (เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.02) โดยหน่วยงาน 
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 32.00 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.63) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 16.00 (เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 12.52) และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 5.00 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.69)   
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2.8 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 1,132,600.00 บาท 
โดยมีโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 16 โครงการ 36 กิจกรรม ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 7 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.22  

 
ตารางที่ 2.22  แสดงงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี  

 งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

โครงการ กิจกรรม จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 1 7 168,000.00 14.83 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 4 100,000.00 8.83 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3 3 71,080.00 6.28 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 135,520.00 11.97 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา -ไม่มีโครงการ- 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 7 15 650,000.00 57.39 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
   สารสนเทศ 

1 1 8,000.00 0.70 

รวม 16 36 1,132,600.00 100.00 
ที่มา : หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

 จากตารางที่ 2.22 พบว่างบประมาณที่จัดสรรในส่วนของการด าเนินการตามพันธกิจ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 1,132,600.00 บาท ด าเนินงาน 16 โครงการ 36 กิจกรรม 
ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 57.39 (7 โครงการ 
15 กิจกรรม) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 14.83 (1 โครงการ 7 กิจกรรม) และน้อยที่สุด 
คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 0.70 (1 โครงการ 1 กิจกรรม) 
 
หมายเหตุ   สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเนื่องจากไม่ใช่พันธกิจหลัก 
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2.9 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 
1,880,200.00 บาท โดยมีโครงการด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน  
9 โครงการ 49 กิจกรรม ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจ าแนกตามหน่วยงาน 7 หน่วยงาน รายละเอียด 
ดังตารางที่ 2.23  

 
ตารางท่ี 2.23  แสดงงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ได้รับการ

จัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร 

โครงการ กิจกรรม จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 4 200,000.00 10.64 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 2 150,000.00 7.98 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 20,000.00 1.06 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 22 820,200.00 43.62 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 17 560,000.00 29.78 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 2 80,000.00 4.25 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 50,000.00 2.66 

รวม 9 49 1,880,200.00 100.00 
ที่มา : หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
 จากตารางที่ 2.23 พบว่างบประมาณที่จัดสรรในส่วนของการด าเนินการตามพันธกิจ 
ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวนทั้งสิ้น 1,880,200.00 บาท ด าเนินงาน 
9 โครงการ 49 กิจกรรม ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร้อยละ 43.62 (2 โครงการ 22 กิจกรรม) รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 29.78 
(1 โครงการ 17 กิจกรรม) และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 1.06 (1 โครงการ 1 กิจกรรม) 
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2.10   ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.24  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สถาบัน/องค์กร  

ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 

Active  
MOU 

Non-
Active 
MOU 

Active 
MOA 

 1. คณะครุศาสตร ์       
1 Kyoto Junior High School 

attached to Kyoto University of 
Education (ประเทศญีปุ่่น) 

- แ ล ก เ ป ลี่ ย น อ า จ า ร ย์ 
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ก เ ป ลี่ ย น
กิจกรรมทางการศึกษา 

-   - - 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

- จัดกิจกรรมร่วมเป็นพี่เล้ียง
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยาย
โอกาสเขตพื้นที่ ภาคกลาง
ตอนบน  

 - - -  

 รวม  1 1 1 - 1 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
1 Toyo University  

(ประเทศญี่ปุ่น) 
 
 
 

- การแลกเปลี่ยนสื่องานวิจัย/
เอกสารสิ่งพิมพ์/การท าวิจัย/
อาจารย์/นักศึกษา และข้อมูล
อื่ นๆ/การพัฒนาและการ
ด า เนิ นการทางวิ ชาการ
ร่วมกัน/การเยือนของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ 

-   - - 

2 Anqing Normal University  
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

-แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา/
หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ/
วัฒนธรรม/ผู้บริหาร/หลักสูตร 

-   - - 

 รวม  - 2 2 - - 
 3. คณะวิทยาการจัดการ       
1 Guangxi University for 

Nationalities   
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

-แ ล ก เ ป ลี่ ย น อ า จ า ร ย์ 
นักศึกษา 
-แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ 
-แ ล ก เ ป ลี่ ย น ก า ร เ ยื อ น
ผู้บริหาร 

-   - - 

2 Na Ning Ding Qian Yin 
Business Service LTD. 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

- ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ น ก า ร
คัด เลื อ กนั ก ศึ กษา ให้ ม า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ณ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

-   - - 
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ตารางท่ี 2.24  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สถาบัน/องค์กร  

ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 

Active  
MOU 

Non-
Active 
MOU 

Active 
MOA 

3 Asia Euro University 
(ราชอาณาจกัรกัมพูชา) 

-แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา/
แ ล ก เ ป ลี่ ย น สิ่ ง พิ ม พ์ /
แลกเปลี่ยนการเยือนผู้บริหาร/
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

-   - - 

4 กลุ่ มผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่ น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- ออกพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่นให้กับชุมชนในท้องถิ่น 

 - - -  

5 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครราชสีมา 

- ความร่วมมือด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา /การจัดการ
เรียนการสอน/การวิจัย/การ
บริการวิชาการ/การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 - - -  

 รวม  2 3 3 - 2 
 4. คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี      
1 Asia Euro University 

(ราชอาณาจักรกัมพูชา) 
-แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา/
แ ล ก เ ป ลี่ ย น สิ่ ง พิ ม พ์ /
แลกเปลี่ยนการเยือนผู้บริหาร/
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

-   - - 

2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

- การสร้ างเครื อข่ ายด้ าน
ประกันคุณภาพ /การพัฒนา
บุคลากรเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนา
นั ก ศึ กษ า /  พั ฒนา ศู น ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
การจัดการเรียนการสอน/การ
วิจัย/การบริการวิชาการ/การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - - -  

3  บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา 
จ ากัด 

- การสนับสนุนด้านวิชาการ /
ด้ า น ก า ร วิ จั ย  / จั ด ท า
แผนพั ฒนาและปรั บปรุ ง
หลักสูตรสหกิจศึกษา 

 -  - - 

4 เครื อข่ ายห้ องสมุ ดมนุษย์ แห่ ง
ประเทศไทย 

- การพัฒนาความร่วมมือตาม
พันธกิจของเครือข่ายห้องสมุด
มนุษย์แห่งประเทศไทย /จัดท า
เครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย 

 -  - - 

5 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 
พระนครศรีอยุธยา 

- จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงาน (ไฟฟ้า)/ จัดการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
(ไฟฟ้า) ให้กับนักศึกษา 

 -  - - 

6  โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยา
ภูมิ "/ โรงเรียนอุ ดมศีลวิทยา/
โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ/
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม/โรงเรียน
สตรีอ่างทอง/โรงเรียนอยุธยานุสรณ์/
โรงเรี ยนโพธิ์ ทอง "จินดามณี /

- /ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
จัดอบรมเทคนิคปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนและ
ครู /ประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวการศึ กษาต่ อ ให้ กั บ

 -  - - 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 2.24  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สถาบัน/องค์กร  

ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 

Active  
MOU 

Non-
Active 
MOU 

Active 
MOA 

โรงเรียนบางไทรวิทยา/โรงเรียนโยธิน
บูรณะอ่างทอง/โรงเรียนราชสถิต
วิทยา/โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม/
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม/
โรงเรียนอุทัย/โรงเรียนแสวงหา
วิทยาคม 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่  6 เข้าศึกษาต่อในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4 แห่ ง (มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
เพชรบูรณ/์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย/
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร/
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และงานกิจกรรมนักศึกษา/ 
จัดตั้งเครือข่าย/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูล/จัดกิจกรรมด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 - -  - 

8 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) 

จัดการเรี ยนการสอนแบบ 
สะเต็มศึกษาให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา/ขับเคลื่อนการจัด
กา ร ศึ กษาวิ ทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 -  - - 

 รวม  7 1 6 1 1 
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา       
1 สถาบันวิจัยและพัฒนา  4 แห่ง

(มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตร)ี 

บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือทางวิชาการและการ
วิ จั ย  จั ดประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2559 
จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุง
เก่ าสู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 -  - - 

2 เ ค รื อ ข่ า ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
สถาบันอุดมศึกษาไทย 

บันทึกความเข้าใจด้านบริการ
วิชาการเข้าร่วมการประชุม
เครือข่ายและสัมมนาวิชาการ
เพื่อความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการ ภายใต้ เครื อข่ าย
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
สถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและ
ร่ วมก าหนดทิ ศทางความ
ร่ วมมื อทางวิ ชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 -  - - 

3 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จังหวัดอ่างทอง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ   -  - - 

4 เทศบาลต าบลบ้านกรด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ   -  - - 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เครือข่ายด้านการวจิัย และด้าน
บริการวิชาการ 

 -  - - 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 2.24  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สถาบัน/องค์กร  

ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 

Active  
MOU 

Non-
Active 
MOU 

Active 
MOA 

6 ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์/
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ/สภาเกษตรกร เทศบาล
ต าบลคลองพระอุดม และองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองห้า จังหวัด
ปทุมธานี 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการ /ถ่ายทอดองค์
ความรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ
ประชาชน 

 -  - - 

7 เทศบาลบางนมโค อ าเภอเสนา  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ/ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชน 

 -  - - 

8 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและการบริการ
วิ ช า ก า ร /  ก า ร ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

 -  - - 

9 องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง 
อ าเภอบางปะหัน 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ /
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชน 

 -  - - 

 รวม  9 - 9 - - 
 5. สถาบันอยุธยาศึกษา       
1 หน่วยอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การอนุ รั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  -  - - 

2  องค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
เพื่อการอนุรักษ์มรดกโลกหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่น 

 -  - - 

3  ปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์   -  - - 

4 ภาคีเครือขา่ยศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย 15 
แห่ง 

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การ
บริการวิชาการ และการศึกษา
วิจั ยด้ านศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 -  - - 

5 เครือข่ายมหาวิทยาลั้ยราชภฏั
ระหวา่งส านกัศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การ
บริการวิชาการ และการศึกษา
วิจั ยด้ านศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 -  - - 

 รวม  5 - 5 - - 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 2.24  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
สถาบัน/องค์กร  

ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 

Active  
MOU 

Non-
Active 
MOU 

Active 
MOA 

 6. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง - พัฒนาระบบสารสนเทศ

และฐานข้อมูลท้องถิ่น  -  - - 

2  กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฎั 19 แห่ง - ความร่วมมือเพื่อสรรหาและ
ใช้ งานทรัพยากรทางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 -  - - 

3  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  38 แห่ง - การประกันคุณภาพการศึกษา 
และการบริหารจัดการองค์กร   -  - - 

 รวม  3 - 3 - - 

 รวมทั้งสิ้น  27 7 29 1 4 

    ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
จากตารางที่ 2.22  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามคีวามร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศทั้งภาครัฐ
และเอกชน จ านวน 34 ฉบับ ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 ฉบับ 
รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 ฉบับ และน้อยที่สุด 2 ฉบับ จ านวน 2 หน่วยงาน 
คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์   

 
 
 

หมายเหตุ     Memorandum of Understanding (MOU) คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
                Memorandum of Agreement (MOA) คือ รายละเอียดตามข้อตกลงความร่วมมือ 
 

(ต่อ) 
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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

ตามพันธกิจของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย
คณะ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วยด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผลการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
3.2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/โครงการ 
3.3 ผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.4 ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 
3.5 ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
3.6 ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.7 ผลการด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
3.8 ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ 
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3.1 ผลการด าเนินงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประกอบด้วย ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร เทียบร้อยละการเบิกจ่ายกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) ดังรายละเอียดตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1  แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

หน่วยงาน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละประเภทงบ/ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น เปรียบเทียบร้อยละเบิกจ่าย
กับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด งบแผ่นดิน งบรายได้ รวมงบประมาณ

ที่ได้รับการ
จัดสรร (บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย จ านวนเงิน 
(บาท) ร้อยละ เป้าหมาย 

ร้อยละ 
(+) สูง 
(-) ต่ า 

1. คณะครศุาสตร ์ 13,440,320.00  13,046,985.14   15,262,258.00   13,864,667.30   28,702,578.00   26,911,652.44  93.76 

96.00 

-2.24 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,192,800.00    1,140,459.55     3,556,882.00     3,227,946.73     4,749,682.00     4,368,406.28  91.97 -4.03 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,173,320.00    1,108,208.00     2,688,562.00     2,352,527.91     3,861,882.00     3,460,735.91  89.61 -6.39 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,554,300.00  11,040,949.24     2,657,367.00     2,252,690.86   14,211,667.00   13,293,640.10  93.54 -2.46 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 9,317,000.00    9,295,153.08     2,352,500.00     2,272,123.33   11,669,500.00   11,567,276.41  99.12 3.12 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 829,000.00      823,656.00     1,139,500.00       877,860.00     1,968,500.00     1,701,516.00  86.44 -9.56 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,040,000.00    9,068,455.14     3,704,075.00     2,747,458.84   13,744,075.00   11,815,913.98  85.97 -10.03 
ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 3.1 ผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่ามี 1 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
(ร้อยละ 96.00) คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 99.12 (สูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 3.12) และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85.97 (ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ 10.03) 
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3.2  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์/โครงการ 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะและสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.2 - 3.9 และผลการด าเนินงาน
โครงการของคณะและสถาบัน/ส านัก ดังรายละเอียดตารางที่ 3.10  

 

ตารางท่ี 3.2 ผลการประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรรลุตามตัวชี้วัด 7 หน่วยงาน  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หน่วยงาน 
จ านวน

ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

บรรล ุ ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

คะแนน แปลผล 

1. คณะครศุาสตร ์ 6 62 57 91.94 5 มากที่สดุ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 18 13 72.22 4 มาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ 5 21 12 57.14 3 ปานกลาง 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 19 13 68.42 3 ปานกลาง 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 3 3 100.00 5 มากที่สดุ 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 5 12 12 100.00 5 มากที่สดุ 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 7 7 100.00 5 มากที่สดุ 

 
จากตารางที่ 3.2 ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับมากที่สุด (5 คะแนน) จ านวน 4 หน่วยงาน คือ 
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 91.94 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 100.00 สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 100.00 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100.00  

ผลการประเมินระดับมาก (4 คะแนน) จ านวน 1 หน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 72.22  

ผลการประเมินระดับปานกลาง (3 คะแนน) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 57.14 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 68.42  
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ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของทั้ง 7 หน่วยงาน จ าแนกตามหน่วยงานดังนี้ 
 

1.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 3.3  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรลุ
ร้อยละ 

1. ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 21 18 3 85.71 14.29 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 15 13 2 86.67 13.33 

3. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 6 6 - 100.00 - 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และสืบสาน 
โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ 6 6 - 100.00 - 

5. พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ 2 2 - 100.00 - 

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 12 12 - 100.00 - 

รวม 62 57 5 91.94 8.06 

ที่มา   คณะครุศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2560 

 

จากตารางที่ 3.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 
62 ตัวชี้วัด บรรลุ 57 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 91.94) ไม่บรรลุ 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 8.06)  

 เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มี 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นมรดกโลก (6 ตัวชี้วัด) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ (6 ตัวชี้วัด) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ (2 ตัวชี้วัด) และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (12 ตัวชี้วัด) 

 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล 21 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 3 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 14.29) และยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงาวิจัยและบริการวิชาการ 15 ตัวชี้วัด  
ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 13.33) 
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2. ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตารางท่ี 3.4 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ
บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรลุ
ร้อยละ 

1. ยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิต 4 2 2 50.00 50.00 

2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 3 1 2 33.33 66.67 

3. ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่ครอบคลุมกับความต้องการ 
     ของท้องถิ่น 

2 1 1 50.00 50.00 

4. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    ท้องถิ่นของอยุธยาเมืองมรดกโลก   

2 2 - 100.00 - 

5. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ 4 4 - 100.00 - 

6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ 3 3 - 100.00 - 

รวม 18 13 5 72.22 27.73 

ที่มา : คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้ที่มา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2560 
 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 3.4 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 18 ตัวชี้วัด บรรลุ 13 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 72.22) ไม่บรรลุ 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 27.73)  

เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มี
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยาเมืองมรดกโลก (2 ตัวชี้วัด) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ (4 ตัวชี้วัด) และยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะ (3 ตัวชี้วัด) 

 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50.00) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 66.67) และยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมงานบริการวิชาการที่ครอบคลุมกับความต้องการของท้องถิ่น 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 50.00) 
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3. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 

ตารางท่ี 3.5  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ
บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 

1. การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มี 
    สมรรถนะในการประกอบอาชีพสู่ความต้องการของประเทศ 

6 3 3 50.00 50.00 

2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ บูรณาการความรู้สู่ 
    การเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
    และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

5 1 4 20.00 80.00 

3. เพิ่มขีดความสามารถด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนา 
    ศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น 

3 3 - 100.00 - 

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3 3 - 100.00 - 

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการตาม 
    หลักธรรมาภิบาล 

4 2 2 50.00 50.00 

รวม 21 12 9 57.14 42.86 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้ที่มา  คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 จากตารางที่ 3.5 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 
21 ตัวชี้วัด บรรลุ 12 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 57.14) ไม่บรรลุ 9 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 42.86) 

เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มี
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เพ่ิมขีดความสามารถด้านบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนและท้องถิ่น (3 ตัวชี้วัด) ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (3 ตัวชี้วัด) 

 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ
สู่ความต้องการของประเทศ 6 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 50.00) ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ บูรณาการความรู้สู่การเรียนการสอนตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและ
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 80.00) และยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 50.00) 
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4. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตารางท่ี 3.6  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
                    พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ
บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 

1. เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ 
การจัดการศึกษา 

5 4 1 80.00 20.00 

2. เสรมิสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย 5 4 1 80.00 20.00 

3. บริการวิชาการเข้มแข็ง 1 1 - 100.00 - 
4. ท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรมและการอนุรั กษ์มรดก 

ทางวัฒนธรรมของชาติ 
3 3 - 100.00 - 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่การเป็นองค์กรแห่ง
ความส าเร็จ 

5 1 4 20.00 80.00 

รวม 19 13 6 68.42 31.55 
ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้ที่มา  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

  
จากตารางที่ 3.6 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 19 ตัวชี้วัด บรรลุ 13 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 68.42) ไม่บรรลุ 6 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 31.55)  
 เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มี

ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาการเข้มแข็ง (1 ตัวชี้วัด) และยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ (3 ตัวชี้วัด) 

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษา 5 ตัวชี้วัด  
ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.00) ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย 5 ตัวชี้วัด  
ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.00) และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่การเป็นองค์กร
แห่งความส าเร็จ 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 80.00) 
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5. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตารางท่ี 3.7 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วดั
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ
บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 

1. เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 

1 1 - 100.00 - 

2. เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก  
ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม 

1 1 - 100.00 - 

3. การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 1 1 - 100.00 - 

รวม 3 3 - 100.00 - 
ที่มา : สถาบันวจิัยและพฒันา ข้อมลู ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 

  
จากตารางที่ 3.7 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน  

3 ยุทธศาสตร์ 3 ตัวชี้วัด บรรลุ 3 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00)  
 เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ 

มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00  
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6. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

ตารางท่ี 3.8 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ
บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูลด้านวัฒนธรรม
อยุธยา ด้วยการศึกษา วิจัย และรวบรวม เพื่อให้
สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นสถาบันวิชาการด้านวัฒนธรรม
อยุธยา 

10 10 - 100 - 

2. ขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือให้ครอบคลุม
เพื่อเชิดชูและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

8 8 - 100  

3. พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้สามารถด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีคุณภาพ 

4 4 - 100 - 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
เพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูลทาง
วัฒนธรรมอยุธยา 

9 9 - 100 - 

5. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 

7 7 - 100 - 

รวม 12* 12 - 100.00 - 

ที่มา : สถาบันอยธุยาศึกษา ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 

 จากตารางที่ 3.8 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์ 12 ตัวชี้วัด บรรล ุ12 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00)  

 เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ 
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00  

 

หมายเหตุ ตัวชี้วัด* ในแต่ละยุทธศาสตร์มีความคาบเกี่ยวกัน (ตัวชี้วัดของส านัก
งบประมาณจ านวน  5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเฉพาะยุทธศาสตร์รวม จ านวน 7 ตัวชี้วัด) 
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7. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางท่ี 3.9  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ
บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

2 2 - 100.00 - 

2. พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 2 2 - 100.00 - 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร 2 2 - 100.00 - 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 1 - 100.00 - 

รวม 7 7 - 100.00 - 

ที่มา : ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 จากตารางที่ 3.9 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด บรรลุ 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) 

 เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ 
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00  
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ตารางท่ี 3.10  ผลการด าเนินงานตามโครงการของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ

ทั้งหมด 

ระดับความส าเร็จของโครงการ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ปรับปรุง 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 18 11 61.11 1 5.56 6 33.33 - - - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 21 8 38.10 2 9.52 10 47.62 - - 1 4.76 

3. คณะวิทยาการจัดการ 59 19 32.20 12 20.34 25 42.37 3 5.08 - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 14 53.85 3 11.54 8 30.77 1 3.85 - - 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 15 5 33.33 2 13.33 8 53.33 - - - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 13 8 61.54 - - 4 30.77 - - 1 7.69 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 5 35.71 1 7.14 7 50.00 - - 1 7.14 
ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 

จากตารางที่ 3.10 พบว่าหน่วยงานที่มีร้อยละของความส าเร็จจากการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มากที่สุด 
คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 61.54 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 61.11 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 32.20  

ทั้งนี ้มีโครงการที่มีผลประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง จ านวน 3 โครงการ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 โครงการ (โครงการปรับปรุงห้องประชุม 104 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สถาบันอยุธยาศึกษา 1 โครงการ (โครงการสืบสานดุริยางคศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 โครงการ (โครงการปรับปรุงระบบบ ารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ (Chamo Social OPAC)) 
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3.3  ผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ  
ระดับคณะ ระดับสถาบัน/ส านัก และระดับหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในภาพรวมของทุกหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที ่3.11 – 3.13 

ตารางท่ี 3.11  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบัณฑิต 3.98 ด ี 2.95 พอใช้ 2.98 พอใช้ 3.93 ดี 

2. การวิจัย 4.00 ด ี 3.83 ด ี 3.13 พอใช้ 4.67 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 3.00 พอใช้ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดีมาก 

รวมทุกองค์ประกอบ 3.99 ดี 3.79 ดี 3.64 ดี 4.35 ดี 
ที่มา : งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 3.11 มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ 4 คณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.35 คะแนน (ระดับดี) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 3.99 คะแนน (ระดับดี) และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 3.64 คะแนน (ระดับดี) 
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ตารางท่ี 3.12  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ 
   มหาวิทยาลัย   

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.40 ดี 

คะแนนประเมิน/ระดับคุณภาพ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 4.50 ดี 
ที่มา : งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
จากตารางที่ 3.12 มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงานพบว่ามีหน่วยงานที่

มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันอยุธยาศึกษา และอีก 1 หน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 คะแนน (ระดับดี) 
คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมายเหตุ  เนื่องจากหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 องค์ประกอบ แต่จ านวนตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ 
ไม่เท่ากันตามพันธกิจที่แตกต่างกัน ดังนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา 2 องค์ประกอบ (2 ตัวบ่งชี้) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 องค์ประกอบ (3 ตัวบ่งชี้) และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 องค์ประกอบ (6 ตัวบ่งชี้) คะแนนประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงานคือค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมินของทุกตัวบ่งชี้ 
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ตารางท่ี 3.13  ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

หน่วยงาน 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน 

(องค์ประกอบท่ี 1) 

คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 2-6) 

ระดับคุณภาพ (จ านวนหลักสูตร)  

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 

1. คณะครุศาสตร์ 13 - 13 3.31 - 12 1 - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 15 3.24 - 13 2 - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 11 - 11 3.33 - 11 - - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 15 3.46 - 15 - - - 

มหาวิทยาลัย (รวม) 54 - 54 3.34 - 51 3 - - 
ที่มา : งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 
จากตารางที่ 3.13 ในภาพรวมหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 54 หลักสูตร คะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร คิดเป็น 3.34 คะแนน 

(ระดับคุณภาพดี) เมื่อพิจารณารายคณะพบว่าทุกคณะมีหลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกหลักสูตร  
ทั้งนี้ คณะที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.46 คะแนน (ระดับคุณภาพดี) รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ  

3.33 คะแนน (ระดับคุณภาพด)ี และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.24 คะแนน (ระดับคุณภาพดี) 
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3.4  ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 
ผลการด าเนินงานด้านการวิจัยแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนักวิจัย 89 คน (ร้อยละ 27.30) และ 

มีผลงานวิจัย 125 ผลงาน (ร้อยละ 38.04) ต่อบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 326 คน ไม่นับรวมครูโรงเรียนสาธิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 47 คน) 
มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จ านวน 155 ผลงาน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ 24 ผลงาน (ร้อยละ 15.48) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 ผลงาน (ร้อยละ 30.97) 
คณะวิทยาการจัดการ 21 ผลงาน (ร้อยละ 13.55) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 62 ผลงาน (ร้อยละ 40.00) ซึ่งการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ
ได้รับการจัดสรรจากแหล่งทุนวิจัย 4 แหล่ง คือ กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ทุนภายนอก และทุนวิจัยจากคณะ จ านวนทั้งสิ้น 9,472,800.00 บาท  
(125 โครงการวิจัย) รายละเอียดดังตารางที่ 3.14 

 
ตารางท่ี 3.14  แสดงผลการด าเนินงานด้านการวิจัยจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
ประเภทโครงการวิจัย 

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ตามสาขา รวม 

1. คณะครศุาสตร ์ - 2 - 8 7 17 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 10 2 2 11 25 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 - - - 2 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 11 16 2 44 81 

รวม 9 24 18 12 62 125 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงาน ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 3.14 พบว่ามีโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 125 โครงการ ซึ่งในภาพรวมของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยตามสาขา 
62 โครงการ (ร้อยละ 49.60) โดยหน่วยงานที่มีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 81 โครงการ (ร้อยละ 64.80) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 25 โครงการ (ร้อยละ 20.00) และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ (ร้อยละ 1.60)  



 
 

 

- 54 - 

- 54 - 

3.5 ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการ

จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 3,000,000.00 บาท จ านวน 97 โครงการ โดยมีผลการการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.15 

 
ตารางท่ี 3.15  แสดงผลการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
ประเภทโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

การพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน 

การพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

การด าเนินงาน 
ตามพระราชด าริ รวม จัดสรร (บาท) ร้อยละ เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ - 11 1 4 16 450,000.00 15.00    444,870.00  98.86 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 9 4 4 - 17 480,000.00 16.00    470,094.00  97.94 
3. คณะวิทยาการจัดการ 7 1 4 1 13 270,000.00 9.00    270,000.00  100.00 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 2 4 6 18 360,000.00 12.00    359,993.83  99.99 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5 5 5 3 18 960,000.00 32.00    959,400.00  99.94 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 5 4 - 2 11 330,000.00 11.00    328,400.00  99.52 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 3 - 1 4 150,000.00 5.00    145,395.25  96.93 

รวม 32 30 18 17 97 3,000,000.00 100.00 2,978,153.08  99.27 
          ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 3.15 โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหมด 97 โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งในภาพรวมของหน่วยงาน 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 32 โครงการ (ร้อยละ 32.99) โดยหน่วยงานทีม่ีจ านวนโครงการมากที่สุด 2 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และสถาบันวิจัยและพัฒนา 18 โครงการ (ร้อยละ 18.56) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 โครงการ (รอ้ยละ 17.53) และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 โครงการ (ร้อยละ 4.12) โดยทุกหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) 
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3.6  ผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,132,600.00 บาท จ านวน 16 โครงการ 36 กิจกรรม โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียด
ดังตารางที่ 3.16 

 
ตารางท่ี 3.16  แสดงผลการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม จัดสรร (บาท) ร้อยละ เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครศุาสตร ์ 1 7 168,000.00 14.83 166,500.00 99.11 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 4 100,000.00 8.83 100,000.00 100.00 
3. คณะวิทยาการจัดการ 3 3 71,080.00 6.28 71,080.00 100.00 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 6 135,520.00 11.97 135,520.00 100.00 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา  - ไม่มีโครงการ - 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 7 15 650,000.00 57.39 644,228.00 99.11 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 8,000.00 0.71 8,000.00 100.00 

รวม 16 36 1,132,600.00 100.00 1,125,328.00 99.36 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงาน ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 3.16 ในภาพรวมของ 7 หน่วยงาน มีจ านวนโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 16 โครงการ 36 กิจกรรม งบประมาณรวม 1,132,600.00 บาท 
ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.36 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) ซึ่งมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.00 จ านวน 4 หน่วยงาน คือ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 โครงการ 4 กิจกรรม) คณะวิทยาการจัดการ (3 โครงการ 3 กิจกรรม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (3 โครงการ 6 กิจกรรม)  
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 โครงการ 1 กิจกรรม) 
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3.7 ผลการด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจ้ัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1,880,200.00 บาท 

จ านวน 7 โครงการ 32 กิจกรรม โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.17  
 

ตารางท่ี 3.17 แสดงการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ และผลการด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม จัดสรร ร้อยละ เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 1 4 200,000.00 10.64 199,200.00 99.60 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 150,000.00 7.98 150,000.00 100.00 
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 20,000.00 1.06 17,000.00 85.00 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 22 820,200.00 43.62 820,130.40 99.99 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 17 560,000.00 29.78 560,000.00 100.00 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 2 80,000.00 4.25 80,000.00 100.00 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 50,000.00 2.66 48,900.00 97.80 

รวม 9 49 1,880,200.00 100.00 1,875,230.40 99.74 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงาน ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 3.17  ในภาพรวมของ 7 หน่วยงาน มีจ านวนโครงการด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 9 โครงการ 49 กิจกรรม งบประมาณ
รวม 1,880,200.00 บาท ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.74 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) ซึ่งมีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.00 จ านวน 3 หน่วยงาน 
คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2 โครงการ 2 กิจกรรม) สถาบันวิจัยและพัฒนา (1 โครงการ 17 กิจกรรม) และสถาบันอยุธยาศึกษา (1 โครงการ 2 กิจกรรม) 
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3.8 ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกขนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ด้านความร่วมมือของคณะและสถาบัน/ส านัก กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวนข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) รวมทุกหน่วยงาน จ านวน 34 ฉบับ (ในประเทศและต่างประเทศ)  โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก และรูปแบบความร่วมมือการจัดโครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.17 

ตารางที่ 3.18  ความร่วมมือของคณะและสถาบัน/ส านัก กับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศและต่างประเทศ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วยงาน 
จ านวนข้อตกลง 

ความร่วมมือทั้งหมด 
(ฉบบั) 

จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการ 
ท าข้อตกลงความร่วมมือ 

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA) 

ภายในประเทศ ต่างประเทศ Active MOU Non-Active MOU Active MOA 
1. คณะครุศาสตร์ 2 1 1 1 - 1 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 2 - 2 2 - - 
3. คณะวิทยาการจัดการ 5 2 3 3 - 2 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 7 1 6 1 1 
5. สถาบันวิจัยและพฒันา 9 9 - 9 - - 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 5 5 - 5 - - 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 - 3 - - 

รวม 34 27 7 29 1 4 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงาน ขอ้มูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

 จากตารางที่ 3.18 การด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (ในประเทศและต่างประเทศ) ของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งสิ้น 34 ฉบับ ซ่ึงหน่วยงาน 
ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 ฉบับ รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 8 ฉบับ และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 ฉบับ 
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บทที่ 4 
ผลประเมินคุณภาพการบริหารงาน 

ของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
 
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวม

ข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานพร้อมข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม และจากการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานพร้อมข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ติดตามฯ ได้ประเมินผลงานของแต่ละคณะและสถาบัน/ส านัก ดังนี้ 

4.1  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์  
4.2  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4.3  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
4.4  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4.5  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
4.6  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
4.7  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   
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ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 6 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (คณบดี) และการประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานใน 2 ด้าน 
คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน  
  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 391 คน จากแบบสอบถามทั้งหมด 515 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 75.92 ซึ่งหน่วยงานที่มีร้อยละ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 93.75 รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ร้อยละ 86.20 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 67.46 

ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 - 4.2 

 

ตารางท่ี 4.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

ล าดับ ผู้รับการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 3.62 0.80 มาก 
2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.74 0.87 มาก 
3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3.98 0.91 มาก 
4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.43 0.87 ปานกลาง 

5 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.79 0.43 มากที่สุด 
6 ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 4.03 0.89 มาก 
7 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.64 0.86 มาก 

จากตารางที่ 4.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีทั้ง 4 คณะ พบว่าคณะที่มี
ผลการประเมินระดับมาก ได้แก่ คณบดีคณะครุศาสตร์ 3.62 คะแนน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 3.74 คะแนน และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3.98 คะแนน และมีผลการประเมิน 
ระดับปานกลาง ได้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.43 คะแนน  

ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ 3 สถาบัน/ส านัก พบว่าผลการประเมิน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.79 คะแนน และผลการประเมินระดับมาก ได้แก ่
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 4.03 คะแนน และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.64 คะแนน  
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4.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร ์ 

 จากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามฯ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 59 คน 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 76 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77.63 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.90 มีสถานะ
เป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 78.00  และร้อยละ 50.85 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกิน 5 ปี 
ทั้งนี้การประเมินการบริหารงานของคณบดี แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการพิจารณาแบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงาน และ
ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ โดยมีผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของ
คณบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้ 

 1) ผลประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มีผลประเมินดังรายละเอียดตารางท่ี 4.2 - 4.3 

ตารางที่ 4.2  สรุปผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์  

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3.61 0.70 มาก 4 

2 ด้านการผลิตบัณฑิต 3.78 0.79 มาก 2 

3 ด้านการวิจัย 3.36 0.88 ปานกลาง 6 

4 ด้านการบริการวิชาการ 3.52 0.84 มาก 5 

5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.68 0.92 มาก 3 

6 ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  3.81 0.72 มาก 1 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.62 0.80 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.2 ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 

อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.62 คะแนน โดยด้านที่มีผลคะแนนมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะ
ของผู้น าองค์กร 3.81 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ด้านการวิจัย 3.36 คะแนน ระดับปานกลาง   
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ตารางท่ี 4.3  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร์  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร     

1. การมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะได้เป็นอย่างดี 

3.75 0.76 มาก 1 

2. การมีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดเปน็นโยบาย แผนงาน 
โครงการ ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

3.66 0.60 มาก 2 

3. การก ากับติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ  
โครงการ/กิจกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

3.64 0.55 มาก 3 

4. 
การให้ความส าคัญและใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน 

3.63 0.64 มาก 4 

5. การบริหารงานโดยการน าวิสัยทัศน์ และผลจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ค่านิยมหลัก และ 
สิ่งคุกคามมาจัดท าแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม 

3.61 0.67 มาก 5 

6. มีทีมงานที่ดี และสามารถน าทีมสู่การท างานเชิงรุก  
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนด  

3.61 0.67 มาก 5 

7. มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  และสร้าง
นวัตกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง  และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนินงาน   

3.59 0.85 มาก 6 

8. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.54 0.70 มาก 7 

9. มีการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยน า
การจัดการความรู้มาใช้ 

3.54 0.75 มาก 8 

10. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีการพัฒนาบุคลากรของคณะ
ให้มีความสามารถในการท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 

3.53 0.75 มาก 9 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1 3.61 0.70 มาก  

ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิต     

1. มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

3.98 0.68 มาก 1 

2. การส่งเสรมิการพัฒนาหลักสูตรสูร่ะดับการประเมินที่สงูขึ้น 3.81 0.66 มาก 2 
3. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาเข้ าศึกษาต่อที่มี

ประสิทธิภาพ 
3.76 0.77 มาก 3 

4. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาที่เห็นผลในเชิงประจักษ์ 

3.73 0.93 มาก 4 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.3  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร์  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

5. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน ตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต และผลิตบัณฑิตได้ตรงตาม 
อัตลักษณ์ที่ก าหนด 

3.71 0.70 มาก 5 

6. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

3.66 0.94 มาก 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 3.78 0.79 มาก  

ด้านที่ 3 การวิจัย     
1. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย

ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมีแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมที่ชัดเจน 

3.81 0.86 มาก 1 

2. มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3.61 0.87 มาก 2 

3. มีการก าหนดเป้าหมายของการวิจัยที่จะน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ท่ีตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น 

3.37 0.69 ปานกลาง 3 

4. มีการจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย  3.20 0.96 ปานกลาง 4 
5. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย

เกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริหรือศาสตร์ของพระราชา 
3.17 0.70 ปานกลาง 5 

6. มีการให้รางวัลตอบแทนและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผลิต
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

3.00 0.93 ปานกลาง 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 3 3.36 0.88 ปานกลาง  

ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ     
1. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ

บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 3.64 0.74 มาก 1 

2. มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ด้านการบริการวิชาการทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ และถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในคณะ 3.61 0.70 มาก 2 

3. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็นวิทยากร 
มืออาชีพ มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกด้านการบริการวิชาการ 

3.53 1.06 มาก 3 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะท าหลักสูตรบริการ
วิชาการที่น าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

3.44 0.84 ปานกลาง 4 

5. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 
การบริการวิชาการให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมี
แนวปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจน 

3.36 0.80 ปานกลาง 5 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 4 3.52 0.84 มาก  

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.3  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดีคณะครุศาสตร์  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือจัด

กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.90 0.99 มาก 1 

2. มีการก าหนดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเข้าร่วมที่ชัดเจน 

3.61 0.87 มาก 2 

3. มีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิ ลปะและวัฒนธรรม  และมี แนวปฏิ บั ติ ในการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 

3.54 0.86 มาก 3 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 5 3.68 0.92 มาก  
ด้านที่ 6 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร      
1. เป็นผู้ รั กษากฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ เกี่ ยวกับการ

บริหารงานของคณะอย่างเคร่งครัด 
3.93 0.64 มาก 1 

2. เป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีความเสียสละ เป็นที่
ประจักษ์ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในคณะ 

3.92 0.77 มาก 2 

3. มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรบั ได้รับการยกย่อง
ให้เกียรติจากบุคลากรภายในคณะในฐานะเพื่อนร่วมงาน  

3.90 0.69 มาก 3 

4. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจระบบการบริหารภายในคณะและ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  

3.81 0.66 มาก 4 

5. เป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสม มีคุณธรรม โอบอ้อมอารีเป็น
ตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้น าองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก 

3.68 0.80 มาก 5 

6. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันสามารถสร้างและเสริมความ
สามัคคีให้เกิดกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 

3.61 0.74 มาก 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 6 3.81 0.72 มาก  
 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 6 ด้าน 3.62 0.80 มาก  

   
จากตารางที่ 4.4 ผลประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะครุศาสตร์ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้  

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.61 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะได้เป็นอย่างดี 3.75 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การ
มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรของคณะ 
ให้มีความสามารถในการท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 3.53 คะแนน ระดับมาก 

(ต่อ) 
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ด้านที่ 2  การผลิตบัณฑิต ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน โดยประเด็น
ที่มีคะแนนประเมินมากท่ีสุด คือ การมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.98 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 3.66 คะแนน ระดับมาก 

ด้านที่ 3 การวิจัย ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.36 คะแนน โดยประเด็น
ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยให้แก่
บุคลากรภายในคณะ และมีแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจน 3.81 คะแนน ระดับมาก 
และน้อยที่สุด คือ การให้รางวัลตอบแทนและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 3.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง 

ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.52 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก ากับติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 3.64 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การก าหนดนโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริการวิชาการให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมีแนวปฏิบัติในการ
สนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจน 3.36 คะแนน ระดบัปานกลาง 

ด้านที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
3.68 คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3.90 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่ชัดเจน 3.54 คะแนน ระดับมาก 

ด้านที่ 6 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.81 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ เป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของคณะอย่างเคร่งครัด 3.93 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันสามารถ
สร้างและเสริมความสามัคคีให้เกิดกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 3.61 คะแนน ระดับมาก 

 
2) ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประกอบด้วย 
ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในคณะ  
และผู้แทนนักศึกษา/ศิษย์เก่า มีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

2.1)  ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะครุศาสตร์ 
(1) ควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักของคณะ

ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

(2) ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ในหน่วยงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ลาศึกษาต่อ และไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ให้มากข้ึน 

(3) ควรปรับบทบาทของคณะให้มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ด้านการผลิตและพัฒนาครู 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0   
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(4) ควรอบรมความรู้ให้กับอาจารย์ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  เพ่ือให้รู้กรอบ
อ านาจหน้าที่และสิทธิประโยชน์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา 

(5) ควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ในคณะ และควรเพ่ิม
นักวิจัยรุ่นใหม่ 

 

2.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะครุศาสตร์ 
(1) ควรมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ

ในคณะให้ชัดเจน และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด
ตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ 

(2) ควรเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้แสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจน เพ่ือให้งานเกิดความ
สัมฤทธิ์ผลให้มากข้ึน 

(3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการ
บริหารงานให้มีบทบาทในการบริหารงาน ซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติการ
ภายในคณะ เพ่ือเป็นการเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ต าแหน่งในอนาคต   

(4) ควรบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส และถ่ายทอดหลักการดังกล่าว
ให้กับบุคลากรในคณะ ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

(5) ควรส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนางานตาม
พันธกิจของคณะ 

(6) ควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในคณะ เพ่ือให้แผนงาน/โครงการ
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

(7) ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ท างานเป็นทีมในรูปของคณะกรรมการของคณะ 
เช่น คณะกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการด้านการวิจัย คณะกรรมการด้านนโยบาย เป็นต้น  

2.3) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ 
(1) ควรควบคุมคุณภาพของการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันแต่ผู้สอนต่างกัน 

ให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
(2) ควรสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมด้าน 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอบรมศีลธรรมและจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 
(3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรมีการด าเนินการตลอดระยะเวลาของ

หลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี และจัดให้ฝึกสอนและฝึกประสบการณ์ทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ เพื่อให้เกิดความช านาญ 

(4) ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ “ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านักดี  
มีจิตอาสา” ให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 

(5) ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบก่อนออกไป
ท างาน เช่น เชิญศิษย์เก่าท่ีประสบความส าเร็จ หรือตัวแทนหน่วยงานต่างๆ มาให้ค าแนะน า ปรึกษา 
รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น English camp ที่จัดรวมกันทุกคณะ เป็นต้น 

(6) งบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะบางกิจกรรมด้าน
จิตอาสาที่นักศึกษาต้องระดมทุน อยากให้มหาวิทยาลัยจัดพ้ืนที่ส าหรับให้นักศึกษาจัดท ากิจกรรม  
เพ่ือระดมทุน โดยเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย ์
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3) ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3.1) ฝึกปฏิบัติการสอนควรมีการฝึกในระดับประถมและมัธยมไม่ควรอยู่โรงเรียนเดิมทั้ง 2 ปี  
3.2) เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีในโรงเรียนควรเพิ่มเติมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการใช้งาน

ให้มากขึ้น เช่น เครื่องมือในศตวรรษท่ี 21  
3.3) โรงเรียนสาธิตควรเป็น Lab ของคณะครุศาสตร์ให้นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เข้าไป

สังเกตการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องก่อนออกฝึกสอนจริง  
3.4) ควรปรับปรุงเนื้อหาในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จัดการสอนใน

โรงเรียน เช่น เศรษฐศาสตร์ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์ตามมาตรฐานในโรงเรียน เป็นต้น 
3.5) ควรปรับปรุงห้องน้ าบริเวณด้านหลังโรงอาหาร เนื่องจากมีการช ารุดและสูญหาย  
3.6) ควรปรับปรุงอาคารเรียนบางห้องที่เครื่องปรับอากาศเสีย เก้าอ้ีช ารุด และกระดาน

อัจฉริยะมีการติดตั้งแต่ยังมีการใช้งานไม่เต็มที่ 
3.7) ควรมีการเพ่ิมรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ขณะฝึกสอนและท างานได้ 
3.8) ควรเพ่ิมกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัด

กิจกรรมตามวันส าคัญทางศาสนาทั้งหมดเป็นการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ  
3.9) ควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักศึกษาสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น 

การจัดกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาตามสมัยนิยม 
3.10) ควรจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
3.11) ควรจัดหาพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม และมีการก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการท า

กิจกรรมของนักศึกษา  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและดูแลเรื่องความปลอดภัยในช่วงที่มีการจัด
กิจกรรมในช่วงกลางคืน   

3.12) ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องชมรมนักศึกษาและให้มีอุปกรณ์ส านักงาน 
ที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  

3.13) ควรปรับปรุงการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน 
สิทธิประโยชน์ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับนักศึกษา และการบริการอ่ืนๆ ที่นักศึกษาควรรู้ล่วงหน้า
ในหลายๆ ช่องทาง   

3.14) ควรเปิดโรงยิมทั้ง 2 แห่ง ให้นักศึกษาสาขาอ่ืนที่ไม่ใช่สาขาพลศึกษาได้มีโอกาส  
ใช้โรงยิมหลังเลิกเรียน และจัดตารางก าหนดการเข้าใช้โรงยิมพร้อมจัดผู้ดูแลการเปิด – ปิด ให้ชัดเจน 
และมหาวิทยาลัยไม่ควรอนุญาตให้มีผู้อยู่อาศัยถาวร เป็นเหตุให้นักศึกษาไม่สามารถใช้พ้ืนที่บางส่วน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.15) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของแต่ละคณะที่เป็นกิจกรรมประเภทเดียวกัน
ควรจัดในวันเดียวกัน เพื่อให้กิจกรรมน่าสนใจและมีผู้ร่วมกิจกรรมมากขึ้น เช่น กิจกรรมวันภาษาไทย 
กิจกรรมทางวิชาการของแต่ละคณะ 
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4.2 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 จากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามฯ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 85 คน 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 126 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 67.46 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 50.59  
มีสถานะเป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 83.53 และร้อยละ 47.06 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
เกิน 5 ปี ทั้งนี้การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการพิจารณา
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดี ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ต่อการบริหารงาน และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามฯ และจากการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี ้

 

 1) ผลประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมินดังรายละเอียดตารางท่ี 4.4 - 4.5 
 

ตารางท่ี 4.4  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3.66 0.86 มาก 5 

2 ด้านการผลิตบัณฑิต 3.67 0.86 มาก 4 

3 ด้านการวิจัย 3.70 0.88 มาก 3 

4 ด้านการบริการวิชาการ 3.65 0.83 มาก 6 

5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.91 0.78 มาก 2 

6 ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (คณบดี) 3.95 0.92 มาก 1 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.74 0.87 มาก  

 
จากตารางที่ 4.4 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.74 คะแนน โดยด้านที่มี 
ผลคะแนนมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 3.95 คะแนน และน้อยที่สุด คือ ด้านการ
บริการวิชาการ 3.65 คะแนน 
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ตารางที่ 4.5   ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร     
1. มีการก ากับติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ  

โครงการ/กิจกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
3.86 0.71 มาก 1 

2. ให้ความส าคัญและใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน 

3.78 0.94 มาก 2 

3. มีการบริหารงานโดยการน าวิสัยทัศน์ และผลจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ค่านิยมหลัก และสิ่ง
คุกคามมาจัดท าแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม 

3.74 0.80 มาก 3 

4. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.74 0.86 มาก 4 

5. มีวิสัยทัศน์  และสามารถถ่ายทอดเป็นนโยบาย 
แผนงาน โครงการ ที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมได้ 

3.68 0.79 มาก 5 

6. มีการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยน า
การจัดการความรู้มาใช้ 

3.67 0.81 มาก 6 

7. มีทีมงานที่ดี และสามารถน าทีมสู่การท างานเชิงรุก  
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนด  

3.64 0.81 มาก 7 

8. มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  และสร้าง
นวัตกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง  และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการด าเนินงาน   

3.56 0.91 มาก 8 

9. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มี
ความสามารถในการท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 

3.52 0.97 มาก 9 

10. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกคณะได้เป็นอย่างดี 

3.41 0.92 ปาน
กลาง 

10 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1 3.66 0.86 มาก  

ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิต     
1. มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
3.81 0.84 มาก 1 

2. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน 
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต และผลิตบัณฑิตได้ตรง
ตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 

3.74 0.77 มาก 2 

3. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาที่เห็นผลในเชิงประจักษ์ 

3.74 0.80 มาก 3 

4. มีการส่งเสรมิการพัฒนาหลักสตูรสู่ระดับการประเมินที่
สูงขึ้น 

3.67 0.94 มาก 4 
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ตารางที่ 4.5   ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

5. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีประสิทธิภาพ 3.60 0.86 มาก 5 
6. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการผลติบณัฑิตที่ตรงตาม

ความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 
3.48 0.89 ปาน

กลาง 
6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 3.67 0.86 มาก  

ด้านที่ 3 การวิจัย     
1. มีการให้รางวัลตอบแทนและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่

ผู้ผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
3.98 0.84 มาก 1 

2. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย
ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมีแนวปฏิบัติในการสนับสนุน
และส่งเสริมที่ชัดเจน 

3.82 0.88 มาก 2 

3. มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3.74 0.90 มาก 3 

4. มีการจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย  3.65 0.88 มาก 4 

5. มีการก าหนดเป้าหมายของการวิจัยที่จะน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ท่ีตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น 

3.58 0.85 มาก 5 

6. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริหรือศาสตร์ของ
พระราชา 

3.42 0.86 ปาน
กลาง 

6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 3 3.70 0.88 มาก  

ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ     
1. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/

โครงการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.76 0.73 มาก 1 

2. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 
การบริการวิชาการให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมี
แนวปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจน 

3.75 0.74 มาก 2 

3. มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ด้านการบริการ
วิชาการทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และถ่ายทอดสู่
บุคลากรภายในคณะ 

3.72 0.77 มาก 3 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะท าหลักสูตรบริการ
วิชาการที่น าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

3.55 0.92 มาก 4 

5. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ มี
การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ด้านการบริการวิชาการ 

3.46 0.92 ปาน
กลาง 

5 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 4 3.65 0.83 มาก  
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ตารางที่ 4.5   ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
1. การก าหนดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเข้าร่วมที่ชัดเจน 
3.95 0.79 มาก 1 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือจัด
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.91 0.75 มาก 2 

3. การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และมีแนวปฏิบั ติ ในการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจน 

3.86 0.82 มาก 3 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 5 3.91 0.78 มาก  
ด้านที่ 6 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร      
1. เป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ

บริหารงานของคณะอย่างเคร่งครัด 
4.19 0.78 มาก 1 

2. เป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีความเสียสละ เป็นท่ี
ประจักษ์ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในคณะ 

4.04 0.93 มาก 2 

3. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจระบบการบริหารภายในคณะ
และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  

3.99 0.92 มาก 3 

4. เป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสม มีคุณธรรม โอบอ้อมอารีเป็น
ตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้น าองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก 

3.93 0.91 มาก 4 

5. มีความรู้ความสามารถเป็นทีย่อมรับ ไดร้ับการยกย่องให้
เกียรติจากบุคลากรภายในคณะในฐานะเพื่อนร่วมงาน  

3.84 0.92 มาก 5 

6. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันสามารถสร้างและเสริมความ
สามัคคีให้เกิดกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 

3.69 0.98 มาก 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 6 3.95 0.92 มาก  

 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 6 ด้าน 3.74 0.87 มาก  

 
จากตารางที่ 4.5 ผลประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้  
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.66 คะแนน 

โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก ากับติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการฯ 
3.86 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ 3.41 คะแนน 
ระดับปานกลาง 
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ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิต ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน โดยประเด็น
ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.81 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต 3.48 คะแนน ระดับปานกลาง 

ด้านที่ 3 การวิจัย ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.70 คะแนน โดยประเด็นที่มี
คะแนนประเมินมากที่สุด คือ การให้รางวัลตอบแทนและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 3.98 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการวิจัยฯ 3.42 คะแนน ระดับปานกลาง 

ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก ากับติดตามผลการด าเนินงานฯ 3.76 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพฯ 3.46 
คะแนน ระดับปานกลาง 

ด้านที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย 3.91 คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ 3.95 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ 3.86 คะแนน ระดับมาก  

ด้านที่ 6 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.95 
คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ เป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ 4.19 
คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันสามารถสร้างและเสริมความสามัคคี
ให้เกิดกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 3.69 คะแนน ระดับมาก 

 
2) ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประกอบด้วย 

ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในคณะ และ
ผู้แทนนักศึกษา/ศิษย์เก่า มีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

2.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

(1) ควรปรับปรุงการท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
และให้มีการถ่ายทอดแผนสู่บุคลากรอย่างชัดเจนและทั่วถึง 

(2) ควรน าวิธีการในการด าเนินงานรูปแบบใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนด 

(3) ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้นโดยปรับปรุงเกณฑ์ภาระงานด้านต่างๆ ให้เหมาะสม เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาเพ่ิมขึ้นใน
การผลิตผลงานทางวิชาการท่ีจะน าสู่การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการลาศึกษาต่อ  

(4) ควรมีช่องทางในการให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 
โครงการ/กิจกรรมของคณะที่หลากหลาย เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น   

(5) ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในคณะ รวมถึงเสนอให้มีการปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงาน และมีอิสระทางวิชาการ 
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2.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

(1) คณบดีมีการวางแผนงานในการบริหารงานอย่างชัดเจน บริหารจัดการงาน
ให้กับทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายและเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภารการศึกษาก าหนด 

(2) ผลการปฏิบัติงานของคณบดีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ ก าหนด และมีการติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

(3) การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการยอมรับในเรื่องด้านการประเมินการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากรภายในคณะ การประกันคุณภาพ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร  
การบริการวิชาการ และการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากร  

(4) ด้านการเป็นผู้น าและการท างานตามหลักธรรมาภิบาล คณบดีมีความเป็นผู้น าที่
ให้บุคลากรสามารถท างานได้ตามแผนงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานตรงไปตรงมา รับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลกรทุกระดับ 

(5) ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ ได้มี
โอกาสจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น 

(6) ควรสนับสนุนงบประมาณและครุภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน และด้านการวิจัย 
ให้เพียงพอกับความต้องการ 

(7) ควรสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น เช่น การก าหนด
ค่าตอบแทน การให้ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

(8) ควรบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนภายในคณะ เพ่ือให้มีเป้าหมายและ
การด าเนินงานร่วมกัน  

  
2.3) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
(1) ควรจัดและปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ือให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย 

(2) ควรจัดอบรมความรู้ที่นอกเหนือจากเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความจ าเป็นใน 
ยุคปัจจุบัน เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษา
มีทักษะและความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานและการท างานจริง  

(3) ควรมีการก ากับการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ที่ ไม่ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เช่น ในวิชาปฏิบัติควรเน้นการสอนเป็นรายบุคคลไม่ควรเป็นกลุ่ม เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติได้จริง 
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3) ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.1) ควรจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 

3.2) อยากให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะจบก่อนออกไปท างาน เช่น 
เชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ หรือตัวแทนหน่วยงานต่างๆ มาให้ค าแนะน า ปรึกษา รวมทั้งจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น English camp ที่จัดรวมกันทุกคณะ เป็นต้น 

3.3) ควรมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ เช่น ไมโครโฟนประจ าห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ต ารา จุดบริการอินเทอร์เน็ต  

3.4) ควรปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น ปรับปรุงห้องปฏิบัติการศาลจ าลอง  

3.5) ควรมีการปรับปรุงห้องน้ าให้มีความสะอาด และสะดวกใช้งานได้ตลอดเวลา 
3.6) ควรเพ่ิมจุดอ านวยความสะดวก และการบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ลานจัด

กิจกรรม สวนหย่อม จุดให้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต 
3.7) ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ และภาษาอังกฤษให้แก่

นักศึกษาเพ่ิมข้ึน  
3.8) ควรมีการเพ่ิมช่วงเวลาการจัดกิจกรรมรับน้อง เพ่ือให้รุ่นพี่กับรุ่นน้องมีความสัมพันธ์

อันดีต่อกัน 
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4.3 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 จากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามฯ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 59 คน 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 72 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.94 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 67.80  
มีสถานะเป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 74.58 และร้อยละ 66.10 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เกิน 5 ปี ทั้งนี้การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการพิจารณา
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดี ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ต่อการบริหารงาน และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามฯ และจากการสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียด 
ผลการประเมินการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดังต่อไปนี้ 

 

 1) ผลประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ มีผลประเมินดังรายละเอียดตารางท่ี 4.6 – 4.7 

ตารางท่ี 4.6 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3.79 0.98 มาก 6 

2. ด้านการผลิตบัณฑิต 4.05 0.89 มาก 3 

3. ด้านการวิจัย 4.14 0.87 มาก 2 

4. ด้านการบริการวิชาการ 3.98 0.90 มาก 5 

5. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.01 0.73 มาก 4 

6. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  4.16 0.87 มาก 1 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 0.91 มาก  

 
จากตารางที่ 4.6  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน โดยด้านที่มีผลคะแนนมากท่ีสุด  
คือ ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 4.16 คะแนน และน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3.79 
คะแนน 
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 ตารางที่ 4.7  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
                  คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

ล าดับ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร     
1. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.98 0.98 มาก 1 

2. มีทีมงานที่ดี และสามารถน าทีมสู่การท างานเชิงรุก  
ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนด  

3.90 0.88 มาก 2 

3. มีการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยน า
การจัดการความรู้มาใช้ 

3.88 0.88 มาก 3 

4. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มี
ความสามารถในการท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 

3.85 0.84 มาก 4 

5. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกคณะได้เป็นอย่างดี 

3.85 0.94 มาก 5 

6. มีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดเป็นนโยบาย แผนงาน 
โครงการ ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

3.81 1.02 มาก 6 

7. มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง  และสร้างนวัตกรรม
องค์กรอย่างต่อเนื่อง  และมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน   

3.81 0.89 มาก 7 

8. มีการก ากับติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติ
ราชการ  โครงการ/กิจกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

3.75 0.97 มาก 8 

9. ให้ความส าคัญและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 3.66 0.98 มาก 9 

10. มีการบริหารงานโดยการน าวิสัยทัศน์ และผลจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ค่านิยมหลัก และสิ่ง
คุกคามมาจัดท าแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม 

3.41 1.22 
ปาน
กลาง 

10 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1 3.79 0.98 มาก  

ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิต     
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียน ตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต และผลิตบัณฑิตไดต้รงตาม 
อัตลักษณ์ที่ก าหนด 

4.20 0.73 มาก 1 

2. มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

4.19 0.75 มาก 2 

3. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.90 0.97 มาก 3 

4. มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสู่ระดับการประเมินที่สูงขึ้น 3.86 0.93 มาก 4 
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 ตารางที่ 4.7  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
                  คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

ล าดับ 

5. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับนักศึกษาที่เห็นผลในเชิงประจักษ์ 

3.78 0.92 มาก 5 

6. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

3.78 0.92 มาก 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 4.05 0.89 มาก  

ด้านที่ 3 การวิจัย     
1. มีการให้รางวัลตอบแทนและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผลิต

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
4.37 0.76 มาก 1 

2. มีการจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย เช่น 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ งบประมาณสนับสนนุ 
เป็นต้น 

4.20 0.84 มาก 2 

3. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัย
ให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมีแนวปฏิบัติในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมที่ชัดเจน 

4.14 0.85 มาก 3 

4. มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีนักวิจัย
รุ่นใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

4.08 0.81 มาก 4 

5. มีการก าหนดเป้าหมายของการวิจัยที่จะน าไปสู่การใช้
ประโยชนท์ี่ตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น 

4.05 0.98 มาก 5 

6. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริหรือศาสตร์ของ
พระราชา 

4.02 0.89 มาก 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 3 4.14 0.87 มาก  

ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ     
1. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ

บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.07 0.82 มาก 1 

2. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 
การบริการวิชาการให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมีแนว
ปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจน 

4.03 0.90 มาก 2 

3. มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ด้านการบริการวิชาการ 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และถ่ายทอดสู่บุคลากร
ภายในคณะ 

4.00 0.84 มาก 3 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะท าหลักสูตรบริการ
วิชาการที่น าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

3.93 0.92 มาก 4 
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 ตารางที่ 4.7  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
                  คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

ล าดับ 

5. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็นวิทยากรมือ
อาชีพ มีการสร้ างเครือข่ายและความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกด้านการบริการวิชาการ 

3.88 0.98 มาก 5 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 4 3.98 0.90 มาก  

ด้านที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือจัด

กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.08 0.72 มาก 1 

2. การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

4.00 0.66 มาก 2 

3. การก าหนดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเข้าร่วมที่ชัดเจน 

3.93 0.78 มาก 3 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 5 4.01 0.73 มาก  

ด้านที่ 6 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร      
1. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจระบบการบริหารภายในคณะและ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  
4.25 0.84 มาก 1 

2. เป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีความเสียสละ เป็นที่
ประจักษ์ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในคณะ 

4.24 0.85 มาก 2 

3. เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์อันสามารถสร้างและเสริมความ
สามัคคีให้เกิดกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 

4.24 0.74 มาก 3 

4. เป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสม มีคุณธรรม โอบอ้อมอารี
เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้น า
องค์กรทั้งภายในและภายนอก 

4.22 0.86 มาก 4 

5. เป็นผู้ รั กษากฎ ระเบียบ ข้อบั งคับ เกี่ ยวกับการ
บริหารงานของคณะอย่างเคร่งครัด 

4.03 0.90 มาก 5 

6. มีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับ ได้รับการยกย่องให้
เกียรติจากบุคลากรภายในคณะในฐานะเพื่อนร่วมงาน  

4.00 0.96 มาก 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 6 4.16 0.87 มาก  

 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 6 ด้าน 3.98 0.91 มาก  
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จากตารางที่ 4.7 ผลประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้  

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.79 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ ความสามารถในการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.98 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การบริหารงานโดยการ 
น าวิสัยทัศน์ฯ 3.41 คะแนน ระดับปานกลาง 

ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิต ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.05 คะแนน  
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมรีะบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการ
เรียนฯ 4.20 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตบัณฑิตที่ตรง 
ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต 3.78 คะแนน ระดับมาก 

ด้านที่ 3 การวิจัย ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.14 คะแนน โดยประเด็นที่มี
คะแนนประเมินมากที่สุด คือ การให้รางวัลตอบแทนและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผลิตผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ 4.37 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการวิจัยฯ 4.02 คะแนน ระดับมาก  

ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก ากับติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการฯ 
4.07 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็นวิทยากรมือ
อาชีพฯ 3.88 คะแนน ระดับมาก 

ด้านที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลประเมินอยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 4.08 คะแนน ระดับมาก 
และน้อยที่สุด คือ การก าหนดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ 3.93 คะแนน ระดับมาก 

ด้านที่ 6 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.16 
คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้ที่มีความเข้าใจระบบการบริหารฯ 
4.25 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ได้รับการยกย่องฯ 
4.00 คะแนน ระดับมาก 

 
2) ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 

คณะวิทยาการจัดการ 
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประกอบด้วย 

ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในคณะ และ
ผู้แทนนักศึกษา/ศิษย์เก่า มีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

2.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิทยาการจัดการ 
(1) ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับ

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ทั่วถึง เพื่อรองรับสังคมในยุค  Thailand 4.0  
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(2) ควรสร้างความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา เช่น เปิด
โอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศที่มีความร่วมมือ 

(3) ควรน าเทคโนโลยีและหลักการบริหารงานสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารงาน เพื่อให้
องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านงานวิจัย งานวิชาการ และการบริหารจัดการ 

(4) ควรน าหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมาใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดต่อกันไป 

(5)  ควรถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน มีการก ากับติดตามและสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามที่คณะก าหนด 

 
2.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

(1) ควรมีการก ากับติดตามและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุ
เป้าหมายที่จะน าไปสู่การเป็นองค์กรคุณภาพสูงตามที่คณะก าหนด 

(2) คณะมีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น กระดาน
อัจฉริยะ เป็นต้น จึงควรมีการจดัอบรมอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
ประโยชน์ในดา้นการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิารวิชาการที่ดยีิ่งขึ้น 

(3) ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนบัสนุนการท าวิจัยของคณะ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
โดยจัดให้มีนักวิจัยอาวุโสคอยเปน็พี่เลี้ยงให้ค าแนะน า หรือให้มีส่วนร่วมในทีมวจิัย  

(4) ควรน าหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมาใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 

(5) ควรแสวงหาความร่วมมือกับหนว่ยงานภายนอกทั้งในและตา่งประเทศ และมีการ
ด าเนินงานอยา่งเปน็รูปธรรม   

(6) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะ และสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น เช่น การก าหนดค่าตอบแทน การให้ประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

(7) ควรบูรณาการการท างานด้านการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โดยให้ทุกภาคส่วนภายในคณะมีส่วนร่วมและมีการก ากับติดตามประเมินผลอย่างอย่างต่อเนื่อง  

(8) ควรอุทิศตนในการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นผู้น าองค์กร เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับบุคลากรในคณะ 

2.3) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 
(1) ควรปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  
(2) ควรจัดอบรมความรู้ที่นอกเหนือจากเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความจ าเป็นในยุค

ปัจจุบัน เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษามี
ทักษะและความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานและการท างานจริง   

(3) ควรมีการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น รายวิชาที่เรียนหลายกลุ่มและมีผู้สอนคนละคนกัน บางรายวิชาที่เป็นหมู่เรียนเดียวกันแต่มี
ผู้สอนหลายคน บางครั้งไม่ต่อเนื่องในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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3) ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ 

3.1) ควรจัดการอบรมทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการเรียนและการเตรียมความพร้อมก่อนไปท างาน 

3.2) ควรมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ เช่น ไมโครโฟนประจ าห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ต ารา จุดบริการอินเทอร์เน็ต  

3.3) ควรปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีความพร้อมต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  

3.4) ควรมีการปรับปรุงห้องน้ าให้มีความสะอาด และสะดวกใช้งานได้ตลอดเวลา 
3.5) ควรเพิ่มจุดอ านวยความสะดวก และการบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ลานจัด

กิจกรรม สวนหย่อม จุดให้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต 
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4.4  ผลประเมนิคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 จากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามฯ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 86 คน 

จากแบบสอบถามทั้งหมด 118 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 72.88 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.60 มี
สถานะเป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 82.56 และร้อยละ 61.63 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกิน 5 
ปี ทั้งนี้การประเมินการบริหารงานของคณบดี แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการพิจารณาแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการ
บริหารงาน และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

 
1) ผลประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลประเมินดังรายละเอียดตารางท่ี 4.8 – 4.9 

ตารางท่ี 4.8   ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3.45 0.80 ปานกลาง 3 

2 ด้านการผลิตบัณฑิต 3.63 0.81 มาก 1 

3 ด้านการวิจัย 3.18 0.88 ปานกลาง 6 

4 ด้านการบริการวิชาการ 3.42 0.78 ปานกลาง 4 

5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.40 0.83 ปานกลาง 5 

6 ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  3.46 1.01 ปานกลาง 2 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.43 0.87 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4.8  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.43 คะแนน โดยด้านที่มี 
ผลคะแนนมากที่สุด คือ ด้านการผลิตบัณฑิต 3.63 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ  
ด้านการวิจัย 3.18 คะแนน ระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.9  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร     
1. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณอย่างมปีระสิทธภิาพ 3.55 0.70 มาก 1 
2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และมีการพัฒนาบุคลากรของคณะให้มี
ความสามารถในการท างานมาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 

3.52 0.91 มาก 2 

3. มีการก ากับติดตามและประเมินผลของแผนปฏิบัติราชการ  
โครงการ/กิจกรรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

3.52 0.78 มาก 3 

4. มีการบริหารงานโดยการน าวิสัยทัศน์ และผลจากการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ค่านิยมหลัก และสิ่ง
คุกคามมาจัดท าแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม 

3.51 0.68 มาก 4 

5. มีทีมงานที่ดี และสามารถน าทีมสู่การท างานเชิงรุก  ส่งผล
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก าหนด  

3.48 0.66 ปาน
กลาง 5 

6. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกคณะได้เป็นอย่างดี 

3.46 0.82 ปาน
กลาง 6 

7. ให้ความส าคญัและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 3.45 0.75 ปาน
กลาง 7 

8. มีวิสัยทัศน์ และสามารถถ่ายทอดเป็นนโยบาย แผนงาน 
โครงการ ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ 

3.37 0.98 ปาน
กลาง 8 

9. มีการพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยน าการ
จัดการความรู้มาใช้ 

3.34 0.81 ปาน
กลาง 9 

10. มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง และสร้างนวัตกรรม
องค์กรอย่างต่อเนื่อง  และมีความรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงาน   

3.33 0.87 ปาน
กลาง 10 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1 3.45 0.80 ปาน
กลาง  

ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิต     
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลทางการเรยีน ตามคณุลักษณะ

ของบัณฑิต และผลิตบณัฑิตไดต้รงตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
3.79 0.74 มาก 1 

2. มีระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 3.78 0.73 มาก 2 
3. มีระบบและกลไกการรบันักศึกษาเข้าศึกษาต่อที่มีประสิทธภิาพ 3.69 0.77 มาก 3 
4. มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสู่ระดับการประเมินที่สูงขึ้น 3.67 0.66 มาก 4 
5. มีการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ

นักศึกษาท่ีเห็นผลในเชิงประจักษ์ 
3.50 0.90 ปาน

กลาง 5 

6. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความ
ต้องการผู้ใช้บัณฑิต 

3.34 0.97 ปาน
กลาง 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 3.63 0.81 มาก  
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ตารางที่ 4.9  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 3 การวิจัย     
1. มีการให้รางวัลตอบแทนและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ผลิต

ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 3.30 0.95 ปาน
กลาง 1 

2. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
วิจัยเกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริหรือศาสตร์ของ
พระราชา 

3.27 0.85 ปาน
กลาง 2 

3. มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้มีนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3.19 0.93 ปาน

กลาง 3 

4. มีการจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย เช่น 
อุปกรณ์ เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ งบประมาณสนับสนุน 
เป็นต้น 

3.17 0.86 ปาน
กลาง 4 

5. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
วิจัยให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมีแนวปฏิบัติในการ
สนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจน 

3.13 0.82 ปาน
กลาง 5 

6. มีการก าหนดเป้าหมายของการวิจัยที่จะน าไปสู่การใช้
ประโยชน์ท่ีตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น 3.00 0.89 ปาน

กลาง 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 3 3.18 0.88 ปาน
กลาง  

ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ     
1. มีการก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน 

การบริการวิชาการให้แก่บุคลากรภายในคณะ และมีแนว
ปฏิบัติในการสนับสนุนและส่งเสริมที่ชัดเจน 

3.55 0.63 มาก 1 

2. มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.52 0.81 มาก 2 

3. มีการก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ด้านการบริการวิชาการ 
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และถ่ายทอดสู่บุคลากร
ภายในคณะ 

3.45 0.71 ปาน
กลาง 3 

4. มีการส่งเสริมให้บุคลากรภายในคณะท าหลักสูตรบริการ
วิชาการที่น าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

3.35 0.82 ปาน
กลาง 4 

5. มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเป็นวิทยากรมือ
อาชีพ มีการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกด้านการบริการวิชาการ 

3.24 0.89 ปาน
กลาง 5 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 4 3.42 0.78 ปาน
กลาง  

ด้านที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
1. การก าหนดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อให้บุคลากรภายในคณะเข้าร่วมที่ชัดเจน 
3.44 0.85 ปาน

กลาง 1 
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ตารางที่ 4.9  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี  
                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ)  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

2. การก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

3.41 0.82 ปาน
กลาง 2 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.36 0.82 ปาน
กลาง 3 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 5 3.40 0.83 ปาน
กลาง  

ด้านที่ 6 คุณลักษณะของผู้น าองค์กร      
1. เป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน มีความเสียสละ เป็นที่

ประจักษ์ และมีความสามารถในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในคณะ 

3.60 1.05 มาก 1 

2. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์อันสามารถสร้างและเสริมความ
สามัคคีให้เกิดกับผู้ร่วมงานทุกระดับ 3.60 1.16 มาก 2 

3. เป็นผู้ประพฤติตนเหมาะสม มีคุณธรรม โอบอ้อมอารีเป็น
ตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นผู้น าองค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก 

3.48 0.93 ปาน
กลาง 3 

4. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจระบบการบริหารภายในคณะและ
มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  3.43 0.89 ปาน

กลาง 4 

5. มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ได้รับการยกย่องให้
เกียรติจากบุคลากรภายในคณะในฐานะเพื่อนร่วมงาน  3.42 1.00 ปาน

กลาง 5 

6. เป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน
ของคณะอย่างเคร่งครัด 3.20 1.00 ปาน

กลาง 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 6 3.46 1.01 ปาน
กลาง  

 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 6 ด้าน 3.43 0.87 ปาน
กลาง  

 
จากตารางที่ 4.9 ผลประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานและคุณลักษณะของคณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้  
ด้านที่ 1  การบริหารจัดการองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.45 

คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ ความสามารถในการบริหารงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.55 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การมีภาวะผู้น า เป็นผู้น า 
แห่งการเปลี่ยนแปลงฯ 3.33 คะแนน ระดับปานกลาง 

ด้านที่ 2 การผลิตบัณฑิต ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.63 คะแนน โดยประเด็น 
ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลทางการเรียนฯ 3.79 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายเพ่ือการผลิตบัณฑิตฯ  3.34 คะแนน ระดับปานกลาง 
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ด้านที่ 3 การวิจัย ผลประเมินอยู่ ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.18 คะแนน  
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การให้รางวัลตอบแทนและรางวัลเชิดชูเกียรติ 
3.30 คะแนน ระดับปานกลาง และน้อยที่สุด คือ การก าหนดเป้าหมายของการวิจัยฯ 3.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง 

ด้านที่ 4  ด้านการบริการวิชาการ ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 3.42 
คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการบริการวิชาการฯ 3.55 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเป็นวิทยากรมืออาชีพฯ 3.24 คะแนน ระดับปานกลาง 

ด้านที่ 5  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.40 คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ 3.44 คะแนน ระดับปานกลาง และน้อยที่สุด คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 3.36 คะแนน 
ระดับปานกลาง  

ด้านที่ 6  คุณลักษณะของผู้น าองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 
3.46 คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติงาน  
มีความเสียสละฯ 3.60 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้รักษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับการบริหารงานของคณะอย่างเคร่งครัด 3.20 คะแนน ระดับปานกลาง 

 
2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการ

บริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประกอบด้วย 

ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนผู้บริหาร  ผู้แทนบุคคลากรภายในคณะ ผู้แทนนักศึกษา 
และผู้แทนศิษย์เก่าภายในคณะ ดังนี้ 

2.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(1)  ควรมีการน าเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัย 

และจัดอบรมให้อาจารย์มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือประโยชน์ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการท่ีดียิ่งขึ้น 

(2)  ควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
และตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการก ากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ีก าหนด 

(3)  การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ร่วมมือกับโรงเรียน
ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและร่วมกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดท าโครงการศูนย์สะเต็มศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นกิจกรรมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง จึงควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(4)  คณะมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการปัจจุบันร้อยละ 25 แต่ยังไม่ถึงเกณฑ์
ที่ สกอ. ก าหนด (ร้อยละ 60) จึงควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงาน
ทางวิชาการของบุคลากรในคณะ 
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(5)  คณบดีมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานได้เป็นอย่างดี จึงควร
ถ่ายทอดหลักการดังกล่าวให้กับบุคลากรในคณะ ถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

(6)  คณบดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการและงานวิจัย จึงควรถ่ายทอด
และเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ที่ต้องการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ เพ่ือให้มีนักวิจัยและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการภายในคณะเพ่ิมขึ้น 

 
2.2) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหาร/บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(1)  ควรมีการเลือกทีมบริหารที่มีคุณสมบัติและความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่ง และ
สามารถท างานเป็นทีมร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการบริหารงาน การบรรลุเป้าหมาย และน า
องค์กรไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ 

(2)  ควรปรับปรุงกระบวนการในการจัดท าแผน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะและควรถ่ายทอดแผนไปยังผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างทั่วถึง มีการ
ก ากับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

(3)  คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนงานวิจัยที่เพียงพอและเหมาะสม 
จึงควรส่งเสริมและพัฒนาให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน โดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการวิจัย
หรืองานวิจัยที่เป็นกลุ่มที่มีนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่อยู่ในทีมเดียวกัน 

(4)  ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
ศักยภาพสูง เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(5)  ควรน าหลักการจัดการองค์การสมัยใหม่และการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมา
บริหารงานภายในคณะ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

(6)  ควรน าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e - document) มาใช้ เพ่ือลดขั้นตอนและ
ปริมาณการใช้กระดาษ 

 
2.3) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(1) ควรจัดอบรมความรู้ที่นอกเหนือจากเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความจ าเป็นใน 
ยุคปัจจุบัน เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษา
มีทักษะและความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานและการท างานจริง 

(2) ควรก ากับและประเมินการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และการจัดการ
เรียนการสอนควรเน้นให้ตรงกับลักษณะวิชาทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถรับการ
ฝึกที่ครบตามเนื้อหาและกระบวนการ ซึ่งจะมีผลดีต่อการออกไปฝึกงานหรือท างาน  

(3) ควรปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ไมโครโฟน จุดบริการ
อินเทอร์เน็ต 
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4.5 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 จากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามฯ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 25 คน 

จากแบบสอบถามทั้งหมด 29 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.20 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.00  
มีสถานะเป็นบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละ 64.00 และร้อยละ 56.00 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
เกิน 5 ปี ทั้งนี้การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการพิจารณา
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ผลจากการสัมภาษณ์บุคคล  
ที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงาน และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามฯ และจากการสัมภาษณ์ 
โดยมีรายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้ 

 
1) ผลประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
การประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานพิจารณาจาก 2 ด้าน คือ ด้านการบริหาร

จัดการองค์กร และด้านการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยการวิจัย และการ
บริการวิชาการ ผลการประเมิน ดังรายละเอียดตารางที่ 4.10 - 4.11 

ตารางท่ี 4.10  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 4.80 0.41 มากที่สุด 1 

2 ด้านการวิจัย 4.76 0.47 มากที่สุด 3 

3 ด้านการบริการวิชาการ 4.78 0.45 มากที่สุด 2 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.79 00.43 มากที่สุด  

 
จากตารางที่ 4.10 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาใน

ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.79 คะแนน โดยด้านที่มีผลคะแนน 
มากที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 4.80 คะแนน และน้อยที่สุด คือ ด้านการวิจัย 4.76 
คะแนน  
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ตารางท่ี 4.11  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร     
1. การมีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต การสร้าง

มาตรฐานและคุณภาพของการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น 
4.92 0.28 มากที่สดุ 1 

2. การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน และโครงการ 
ที่สามารถน าไปสู่การบริหารองค์กรที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิได้ 

4.84 0.37 มากที่สดุ 2 

3. การมีภาวะผู้น าและมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

4.84 0.37 มากที่สดุ 2 

4. การมีทีมงานท่ีดี และสามารถน าทีมสู่การท างานเชิงรุก 
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสูงขึ้น 

4.84 0.37 มากที่สดุ 2 

5. การให้ความส าคัญและใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน 

4.80 0.41 มากที่สดุ 3 

6. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี 

4.80 0.41 มากที่สดุ 3 

7. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สูงขึ้น  

4.80 0.41 มากที่สดุ 3 

8. การถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรสู่บุคลากรใน
หน่วยงานให้มีความเข้าใจตรงกัน และมีการออกแบบ
การจัดการองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4.72 0.46 มากที่สดุ 4 

9. มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.72 0.46 มากที่สดุ 4 

10. การจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ   

4.68 0.56 มากที่สดุ 5 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1 4.80 0.41 มากที่สุด  

ด้านที่ 2 การวิจัย     
1. การก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ในงานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์ที่มีความท้าทายและสอดคล้องตาม
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

4.88 0.33 มากที่สดุ 1 

2. การวางระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ 

4.84 0.37 มากที่สดุ 2 

3. การก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การวิจัยเกี่ยวกับโครงการตามพระราชด าริหรือศาสตร์
ของพระราชา 

4.80 0.41 มากที่สดุ 3 

4. การส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

4.76 0.52 มากที่สดุ 4 

5. การจัดหาเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้ง
ภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ 4.72 0.54 มากที่สดุ 5 

(ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.11  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ล าดับ 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ในการด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อผลิตผล
งานระดับชาติ/นานาชาติ 

4.72 0.54 มาก
ที่สุด 5 

7. การสนับสนุนทรัพยากรที่จ า เป็นต่อการผลิตผล
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เช่น ห้องสมุดหรือแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล งานข้อมูล ศูนย์ให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

4.64 0.57 มาก
ที่สุด 6 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 4.76 0.47 มากที่สุด  

ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ     
1. การจัดบริการวิชาการที่ตรงและครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบท่ีหลากหลาย 4.84 0.37 มาก
ที่สุด 1 

2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
การบริการวิชาการทั้งแบบให้เปล่าและการสร้างรายได้ 4.84 0.37 มาก

ที่สุด 2 

3. การส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานจัดบริการ
วิชาการที่น าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

4.84 0.37 มาก
ที่สุด 2 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดงานบริการวิชาการที่
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร 
ชุมชน และสังคม 

4.80 0.41 มาก
ที่สุด 2 

5. ส่งเสริมให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุม หรือ
สัมมนาวิชาการ 

4.80 0.41 มาก
ที่สุด 2 

6. ผลักดันให้เกิดการจัดบริการวิชาการที่เป็นการหา
รายได้ให้มหาวิทยาลัย 4.72 0.46 มาก

ที่สุด 2 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 3 4.78 0.45 มากที่สุด  

 รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 4.79 0.43 มากที่สุด  
   

จากตารางที่ 4.11 ผลประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้  

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตฯ 4.92 คะแนน 
ระดับมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ การจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่างเพียงพอ 4.68 คะแนน 
ระดับมากท่ีสุด 

ด้านที่ 2 การวิจัย ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.76 คะแนน โดยประเด็น
ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ “การก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ในงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่
มีความท้าทายและสอดคล้องตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย” 4.88 คะแนน ระดับมากที่สุด และน้อยที่สุด 
คือ “การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์” 4.64 คะแนน 
ระดับมากท่ีสุด 

(ต่อ) 
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ด้านที่ 3 การบริการวิชาการ ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.78 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การจัดบริการวิชาการที่ตรงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 4.84 คะแนน ระดับมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ การผลักดันให้เกิดการจัดบริการวิชาการ 
ที่เป็นการหารายได้ให้มหาวิทยาลัย 4.72 คะแนน ระดับมากท่ีสุด 

 
2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการ

บริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 

ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนบุคคลากรภายในสถาบัน ดังนี้ 
2.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(1) ควรยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรเพ่ือโอกาสในการได้รับ
จัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ  

(2) ควรตั้งคณะท างานวิจัยตามยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ (Area base) 
ทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และตามจุดเน้น (Agenda base) ที่เน้นการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ   

(3) ควรส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าชุดโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะการบูรณาการที่
เน้นการตอบโจทย์เชิงพ้ืนที่ (Area base) และจุดเน้น (Agenda base) ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึง
การวิจัยสถาบันเพ่ือแก้บัญหาและยกระดับการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้ได้รับเงินทุนวิจัย
ภายนอกจ านวนมากขึ้น 

 

2.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(1) ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการเห็นได้จากผลกาประเมินการ

ประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีระดับคะแนนที่ดีมากทุกองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพ 
(2) การท างานของทีมบริหารมีความเข็มแข็งมีการประชุมอย่างสม่ าเสมอ โดยแบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ น ามาปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

(3) ทักษะในการเป็นผู้น ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การท างานที่โปร่งใสในรูป
ของคณะกรรมการ 

(4) ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เน้นเป้าหมายการยกระดับ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการท า
โครงการวิจัยร่วมกัน 

(5)   ควรจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุ และงบประมาณ เป็นต้น 
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4.6 ผลประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 จากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามฯ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 

จากแบบสอบถามทั้งหมด 32 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 93.33  
มีสถานะเป็นผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 80.00 และร้อยละ 86.67 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกิน 5 ปี 
ทั้งนี้การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการพิจารณา
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงาน  และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามฯ และจาก 
การสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดังนี้ 

 
1) ผลประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของ

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
การประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานพิจารณาจาก 2 ด้าน คือ ด้าน 

การบริหารจัดการองค์กร และด้านการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ผลการประเมิน 
ดังรายละเอียดตารางที่ 4.12 - 4.13 

ตารางท่ี 4.12  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

ล าดับ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3.99 0.85 มาก 2 

2 ด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ 4.07 0.91 มาก 1 

 ค่าเฉลี่ยรวม 4.03 0.89 มาก  

 
จากตารางที่ 4.12  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.03 คะแนน โดยผลการประเมินด้านการบริหาร
จัดการองค์กร อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน และผลประเมินด้านการด าเนินงานตาม
พันธกิจ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน 
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ตารางที่ 4.13  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร     
1. การถ่ายทอดเป้ าหมายขององค์กรสู่บุ คลากรใน

หน่วยงานให้มีความเข้าใจตรงกัน และมีการออกแบบ
การจัดการองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4.17 0.99 มาก 1 

2. มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถปฏิบั ติ ตามข้อกฎหมายต่ างๆ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

4.17 0.99 มาก 1 

3. มีภาวะผู้น าและมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 4.17 1.02 มาก 2 
4. ให้ความส าคัญและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 4.03 1.19 มาก 3 

5. มีทีมงานที่ดี และสามารถน าทีมสู่การท างานเชิงรุก 
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสูงขึ้น 

4.03 0.72 มาก 4 

6. มีการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานอย่าง
เพียงพอ  

3.97 0.61 มาก 5 

7. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน และโครงการ 
ที่สามารถน าไปสู่การบริหารองค์กรที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิได้ 

3.93 0.58 มาก 6 

8. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี 

3.90 0.71 มาก 7 

9. มีความสามารถในการเพิ่มผลผลิต การสร้างมาตรฐาน
และคุณภาพของการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น 

3.77 0.57 มาก 8 

10. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สูงขึ้น  

3.77 0.86 มาก 9 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1 3.99 0.85 มาก  

ด้านที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจ     
1. การบริหารงานหอศิลป์แห่งชาติให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ จัด

นิทรรศการ เพื่อการเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.57 0.68 
มาก
ที่สุด 

1 

2. 
การแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจ 

4.37 0.85 มาก 2 

3. 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การด าเนินงานตามพันธกิจ เพื่อการสร้างช่ือเสียงให้
มหาวิทยาลัย 

4.37 0.89 มาก 3 

4. การศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สืบสวน ส่งเสริม และเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาอย่างครบถ้วนทุกด้าน 

4.33 0.92 มาก 4 

5. 
การส่งเสริมและสนับสนุนการน าแนวพระราชด าริ และ
ข้อมูลทางวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

4.33 0.99 มาก 5 
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ตารางที่ 4.13  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ล าดับ 

6. การสนับสนุนและส่งเสริมให้เรือนไทยสถาบันอยุธยา
ศึกษาเป็นแหล่งจัดกิจกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน 
และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

4.07 1.11 มาก 6 

7. การส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานจัดกิจกรรมที่
น าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

4.07 1.14 มาก 7 

8. การด าเนินงานสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความ
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

3.90 0.61 มาก 8 

9. การก าหนดและด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่
สนับสนุน/ส่งเสริมความเป็นอยุธยาแห่งเมืองมรดกโลก 

3.73 0.83 มาก 9 

10. การวางระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาพันธ
กิ จด้ านการท านุบ า รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมที่ มี
ประสิทธิภาพ 

3.70 0.75 มาก 10 

11. การก าหนดโครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ครอบคลุมทุกด้านและถ่ายทอดสู่หน่วยงานระดับ
คณะ/ส านัก/สถาบัน เพื่อการด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3.70 0.75 มาก 10 

12. การส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

3.67 0.80 มาก 11 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 4.07 0.91 มาก  

 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน 4.03 0.89 มาก  
   

จากตารางที่ 4.13 ผลประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้  

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรสู่บุคลากรในหน่วยงาน
ให้มีความเข้าใจตรงกันฯ 4.17 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ฯ 3.77 คะแนน ระดับมาก 

ด้านที่ 2  การด าเนินงานตามพันธกิจ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน 
โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงานหอศิลป์แห่งชาติให้เป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ 
จัดนิทรรศการฯ 4.57 คะแนน ระดับมากที่สุด และน้อยที่สุด คือ การส่งเสริมให้มีการบูรณาการกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 3.67 คะแนน ระดับมาก  
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2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการ
บริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 
ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในสถาบัน ดังนี้ 

2.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก สถาบันอยุธยาศึกษา 
(1) ควรเชิญบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เข้ามาร่วมในการด าเนินงานกับสถาบันอยุธยาศึกษาทั้งในเชิงวิจัยและวิชาการ เพ่ือให้สถาบันอยุธยา
ศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจได้หลากหลายยิ่งขึ้น  

(2) การที่สถาบันอยุธยาศึกษาตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก จึงควรปรับบทบาทของ
สถาบันให้มีบทบาทมากกว่าการเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งควรปรับบทบาทให้เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชนในท้องถ่ิน  

(3) ควรหาแหล่งงบประมาณจากงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรืองบประมาณตาม
แผนงานยุทธศาสตร์ชาติให้เพ่ิมขึ้น โดยที่ไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณเฉพาะจากเงินรายได้ ซ่ึงมีอยู่อย่างจ ากัด 

(4) ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาอยุธยา ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
บริหารจัดการอยุธยาเมืองมรดกโลกร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

 
2.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันอยุธยาศึกษา 

(1) ควรปรับปรุ งและวางแผนการด า เนินงานด้ านการจัดกิจกรรมท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย  เพื่อลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมและการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

(2) ควรมีการจัดกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านวัฒนธรรมอยุธยา และการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยอื่นให้เพิ่มขึ้น  

(3) สถาบันมีการจัดกิจกรรมการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา ภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง จึงควรถอดองค์ความรู้จากบุคคลเพื่อรวบรวมให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ 
เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนต่อไป 

(4) ควรท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เน้นการยกระดับสถาบันให้มี
ศักยภาพในการเป็นผู้น าการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับ
ท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับอาเซียน  
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4.7 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามฯ พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 47 คน 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 66 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 71.21 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 68.09  
มีสถานะเป็นผู้เข้ารับบริการ ร้อยละ 55.32 และร้อยละ 51.06 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกิน 5 ปี 
ทั้งนี้การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ผลการพิจารณา
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ผลจากการสัมภาษณ์บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงาน และข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามฯ และจากการสัมภาษณ์ 
โดยมีรายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

 
1) ผลประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของ

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 การประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานพิจารณาจาก 2 ด้าน คือ ด้านการ

บริหารจัดการองค์กร และด้านการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ผลการประเมิน 
ดังรายละเอียดตารางที่ 4.14 - 4.15 

ตารางท่ี 4.14   ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ล าดับ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1 ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3.51 0.91 มาก 2 

2 ด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ 3.78 0.78 มาก 1 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.64 0.86 มาก  

 
จากตารางที่ 4.14 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.64 คะแนน  
โดยผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กร อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.51 คะแนน และด้าน
การด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน 
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ตารางที่ 4.15  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
                 และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร     

1. มีทีมงานที่ดี และสามารถน าทีมสู่การท างานเชิงรุก 
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสูงขึ้น 

   3.64     0.97  มาก 1 

2. มีความสามารถในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี 

   3.64     0.90  มาก 2 

3. มีภาวะผู้น าและมีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 

   3.62     0.92  มาก 3 

4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่สูงขึ้น  

   3.62     0.99  มาก 4 

5. ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต สร้างมาตรฐาน
และคุณภาพของการด าเนินงานท่ีสูงขึ้น 

   3.55     0.77  มาก 5 

6. 
มีการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน
อย่างเพียงพอ  

   3.55     0.93  มาก 6 

7. ให้ความส าคัญและใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน 

   3.53     0.93  มาก 7 

8. มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3.45     0.88  ปาน
กลาง 

8 

9. การถ่ายทอดเป้าหมายขององค์กรสูบุ่คลากรในหน่วยงาน
ให้มีความเข้าใจตรงกัน และมีการออกแบบการจัดการ
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

   3.40     0.80  ปาน
กลาง 

9 

10. การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน และ
โครงการ ที่สามารถน าไปสู่การบริหารองค์กรที่มุ่งสู่
ผลสัมฤทธ์ิได้ 

   3.11     0.91  ปาน
กลาง 

10 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1    3.51    0.91  มาก  

ด้านที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจ     

1. การจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างเพียงพอ มี
คุณภาพและทันสมัย 

3.91 0.78 มาก 1 

2. การวางระบบการบริหารจัดการงานบริการห้องสมุด 
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 

3.83 0.79 มาก 2 

3. การจัดสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3.83 0.70 มาก 3 

4. การพัฒนาโครงสร้ า งพื้นฐานด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย  

3.77 0.81 มาก 4 
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ตารางที่ 4.15  ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
                 และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แปลผล ล าดับ 

5. การก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 

3.74 0.82 มาก 5 

6. 
การส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 

3.74 0.82 มาก 5 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก ในการด าเนินงานตามพันธกิจ เพื่อสร้าง
ช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัย 

3.72 0.71 มาก 6 

8. การส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานจัดกิจกรรม
ที่น าศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางและ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

3.72 0.77 มาก 7 

9. การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 3.70 0.81 มาก 8 

 ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 3.78 0.78 มาก  

 ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน 3.64 0.86 มาก  

   
จากตารางที่ 4.15 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการองค์กร ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.51 

คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ ข้อ มีทีมงานที่ดี และสามารถน าทีมสู่การท างาน
เชิงรุกฯ 3.64 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงาน และ
โครงการ ที่สามารถน าไปสู่การบริหารองค์กรที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ได้ 3.11 คะแนน 

ด้านที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.78 
คะแนน โดยประเด็นที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การจัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ฯ 
3.91 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 3.70 คะแนน ระดับมาก 

 

2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ประกอบด้วย 
ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรภายในส านัก และนักศึกษา ดังนี้ 

2.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ในด้านการจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้
ทันสมัย โดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และมีการ
ถ่ายทอดสู่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง และมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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(2)  ควรน าผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรและการประเมินความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง  

(3)  ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและความพร้อม
ในการให้บริการ เช่น การจัดหาหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน และ
คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ไร้สาย รวมทั้งการปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้มีความสะอาด มี
เครื่องอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม 

(4)  ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน    

(5)  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรม เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน 
และความก้าวหน้าตามสายงาน 

 
2.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักศึกษา 
(1)  มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและ

ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการไปสู่บุคลากรที่รับผิดชอบ และมีการติดตามและให้รายงานผลอย่างต่อเนื่อง 
(2)  ควรแสวงหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัย เพื่อยกระดับการ

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา  
(3)  ควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการให้บริการ 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากผลการปฏิบัติงาน  
(4)  ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ควรร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงกว่า 

เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับการให้บริการ 
(5)  ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายและพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการ ขยายจุดบริการ wifi 

และปรับปรุงความเสถียรของระบบเครือข่าย โดยมีการตรวจสอบระบบเครือข่ายและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
(6)  ควรปรับปรุงจุดให้บริการภายในอาคารบรรณราชนครินทร์และใต้ถุนอาคาร 317 ให้

มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อมใช้งาน เช่น การปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และควร
ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันเหตุอันไม่พึงประสงค์ในกรณีที่นักศึกษาใช้บริการในช่วงหลังเลิกเรียนจนถึงช่วง
กลางคืน เพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย 

(7)  ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับความ
ต้องการหนังสือ เอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ต่างๆ และควรจัดท า E - book เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จ ากัด และลดปัญหาการมีหนังสือที่ให้บริการจ านวนไม่เพียงพอ 



 

บทที่ 5 
สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 

 

 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วยคณะ 4 คณะ 
ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงาน  
แบบสัมภาษณ์จากบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ทั้งภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกับกิจการของคณะและสถาบัน/ส านัก   

ทั้งนี้ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดีประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (คณบดี) และมีแบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพ
การบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านพันธกิจ
ของหน่วยงาน 
 
5.1 สรุปผลการประเมิน   

ผลประเมินการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน  
ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณบดี 4 คณะ มีผลการประเมิน (คะแนน

การประเมิน) เรียงตามล าดับ ดังนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ ระดับมากที่สุด (5 คะแนน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระดับมาก (4 คะแนน) และผลประเมินของคณบดีอีก 2 คณะ ที่มีผลประเมินเท่ากัน 
ในระดับปานกลาง (3 คะแนน) คือ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน 
มีผลการประเมิน (คะแนนการประเมิน) เท่ากันในระดับมากที่สุด (5 คะแนน) เรียงตามล าดับ ดังนี้ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ผลประเมินคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในการก ากับให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) มีผลการประเมินและร้อยละ
การเบิกจ่ายเรียงตามล าดับดังนี้ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 93.76 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.24)  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 91.97 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 4.03) คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 89.61 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 6.39) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 93.54 (ต่ ากว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 2.46) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 99.12 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3.12) สถาบันอยุธยาศึกษา 
ร้อยละ 86.44 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 9.56) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 86.23 
(ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 9.77) 

 
ด้านที่ 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลประเมินคณบดี ในการก ากับติดตามการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่าทุกคณะมีผลประเมินอยู่ในระดับดี 
โดยมีคะแนนการประเมินแต่ละคณะดังนี้ คณะครุศาสตร์ 3.99 คะแนน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.79 คะแนน คณะวิทยาการจัดการ 3.64 คะแนน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.35 คะแนน  

ผลประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในการก ากับติดตามการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ พบว่ามีผลประเมิน 
ระดับดีมาก (5.00 คะแนน) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันอยุธยาศึกษา 
และอีก 1 หน่วยงาน มีผลประเมินระดับดี (4.50 คะแนน) คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพการบรหิารงาน  

ผลประเมินด้านคุณภาพการบริหารงานของคณบดี มีผลการประเมินเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ระดับมาก (3.98 คะแนน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับมาก (3.74 คะแนน) คณบดีคณะครุศาสตร์ ระดับมาก (3.62 คะแนน) และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับปานกลาง (3.43 คะแนน)  

ผลประเมินด้านคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มีผลการประเมิน
เรียงตามล าดับ ดังนี้ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับมากที่สุด (4.79 คะแนน) ผู้อ านวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ระดับมาก (4.03 คะแนน) และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับมาก (3.64 คะแนน)  
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ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  สรุปไดดั้งรายละเอียดตารางที่ 5.1  

ตารางท่ี 5.1   ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ 

การด าเนินงาน หน่วยนับ คะแนน
ประเมิน 

ค่า
น  าหนัก 

ผลคะแนน 
x ค่าน  าหนัก แปลผล 

คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.35 1.75 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 93.76 ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.24 
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 3.99 0.35 1.40 

 
4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.62 0.30 1.09 

 
ผลประเมิน 4.24 มาก 

คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 4.00 0.35 1.40 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 91.97 ต่ ากว่าเป้าหมาย  4.03 
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 3.79 0.35 1.33 

 
4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.74 0.30 1.12 

 
ผลประเมิน 3.85 มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 3.00 0.35 1.05 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 89.61 ต่ ากว่าเป้าหมาย 6.39 
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 3.64 0.35 1.27 

 
4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.98 0.30 1.19 

 
ผลประเมิน 3.51 มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 3.00 0.35 1.05 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 93.54 ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.46 
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.35 0.35 1.52 

 
4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.43 0.30 1.03 

 
ผลประเมิน 3.60 มาก 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.35 1.75 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 99.12 สูงกว่าเป้าหมาย 3.12 
3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5.00 0.35 1.75 

 
4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 4.79 0.30 1.44 

 
ผลประเมิน 4.94 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 5.1    ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก    
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ 

การด าเนินงาน หน่วยนับ 
คะแนน
ประเมิน 

ค่า
น  าหนัก 

ผลคะแนน 
x ค่าน  าหนัก 

แปลผล 

ผู้อ านวยการ
สถาบันอยุธยา

ศึกษา 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.35 1.75 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 86.44 ต่ ากว่าเป้าหมาย 9.56 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5.00 0.35 1.75 
 

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 4.03 0.30 1.21 
 

ผลประเมิน 4.71 
มาก
ที่สุด 

ผู้อ านวยการ
ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.35 1.75 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 86.23 ต่ ากว่าเป้าหมาย 9.77 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.50 0.35 1.58 
 

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.64 0.30 1.09 
 

ผลประเมิน 4.42 มาก 

 
 จากตารางที่ 5.1 ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามกรอบการประเมิน พบว่าผลการประเมินคณบดีทุกคณะ 
มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเรียงตามล าดับดังนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ 
4.24 คะแนน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.85 คะแนน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
3.51 คะแนน และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.60 คะแนน  

ส าหรับผลการประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
เรียงตามล าดับดังนี้ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับมากที่สุด (4.94 คะแนน) ผู้อ านวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา ระดับมากที่สุด (4.71 คะแนน) และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับมาก (4.42 คะแนน) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะต่อ
คุณภาพการบริหารงาน ดังนี   

ข้อเสนอแนะการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์  

1. ด้านการจัดการศึกษา 
1.1 ควรให้ความส าคัญในการก าหนดเป้าหมายในการผลิตครู เพ่ือให้เป็นครูที่มี

คุณภาพสูง โดยเน้นคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการที่จะเป็นครูให้เข้ามาเรียนในหลักสูตร
ควบคู่กับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

1.2 ควรสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติ  

1.3 ควรก าหนดมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 

1.4 ควรมีการแต่งตั้งอาจารย์อาวุโสที่มีผลงานทางวิชาการตามศาสตร์ต่างๆ เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่หรือผู้ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการในการให้ค าแนะน าการผลิตผลงานทางวิชาการ 
เอกสาร ต ารา งานวิจัย บทความวิชาการ ที่มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

1.5 ควรพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีทักษะและกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ทักษะด้านภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เป็นครูของครูที่มีคุณภาพสูง และสามารถ
เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็กให้สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ได้อย่างมีคุณภาพ 

1.6 ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาของคณะ
ให้เข้มแข็ง การช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  
เพ่ือลดการออกกลางคันของนักศึกษา 

 

2. ด้านการวิจัย 
2.1 ควรร่วมกันจัดท าประเด็นข้อเสนอโครงการวิจัยระยะยาวตามกรอบทิศทางการวิจัย

ทางการศึกษาของประเทศ และใช้เป็นแนวทางส าหรับการท าวิจัยของคณะ รวมทั้งใช้ประโยชน์  
ในการของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

2.2 ควรจัดสรรหรือจัดหางบประมาณเพ่ือการวิจัยให้กับคณะ โดยส่งเสริมให้อาจารย์  
ท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มสาขาวิชา 

2.3 ควรมีการก าหนดเป้าหมายของการวิจัยที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของท้องถิ่นสู่ระดับชาติ  

2.4 ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับโครงการตามแนว
พระราชด าริหรือศาสตร์ของพระราชา 

2.5 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีทีมที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยง
ในการวิจัย รวมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย 

2.6 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการวิจัยศึกษาสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษา 
เพ่ือน าผลงานวิจัยไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
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3. ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 ควรน าศาสตร์พระราชาและโครงการตามพระราชด าริมาจัดท าแผนการบริการวิชาการ 

ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
3.2 ควรพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่บริการ 

เพ่ือตอบโจทย์ตามทิศทางการพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาของประเทศ  
3.3 ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น ด้านการจัดท าหลักสูตร

และการเป็นวิทยากรมืออาชีพ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากร  
 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1  ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรม 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้น าทางด้านการบูรณาการ
ความรู้ศิลปวัฒนธรรมไปใช้ในการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น 

4.2  ควรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับท้องถิ่นและสถานศึกษา 
เพ่ือเป็นการสืบสานประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

 

5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
5.1  ควรเร่งสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร รวมถึงยกระดับการบริหารงานตามพันธกิจหลัก 

สู่ความเป็นเลิศและเป็นองค์กรชั้นน าในการผลิตและพัฒนาครู  
5.2  ควรจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

ที่จะน าไปสู่การผลิตและพัฒนาครูให้เป็นครูที่มีคุณภาพสูง  
5.3 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของคณะเพ่ือรองรับการปฏิรูปการศึกษา

ระดับประเทศและระดับพื้นท่ี 
 
ข้อเสนอแนะการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
1. ด้านผลิตบัณฑิต 

1.1 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 27.18 
และมีต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 15.15 จึงควรก าหนดมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

1.2  ควรมีการแต่งตั้งอาจารย์อาวุโสที่มีผลงานทางวิชาการตามศาสตร์ต่างๆ เป็นพี่เลี้ยง
ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่หรือผู้ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการในการให้ค าแนะน าการผลิตผลงานทางวิชาการ 
เอกสาร ต ารา งานวิจัย และบทความวิชาการที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

1.3  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ มีอัตราการออกกลางคันที่สูง (มากกว่าร้อยละ 40) 
คณะควรปรับปรุงและพัฒนาระบบการดูแลและการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาของคณะให้เข้มแข็ง 
การช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดการออกกลางคัน
ของนักศึกษา 

1.4  ควรเร่งพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก าหนดเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานทักษะ เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการปฏิบัติงานให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  
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2. ด้านวิจัย   
2.1 งบประมาณด้านการวิจัยต่ออาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประมาณ 

10,000.- บาท/คน ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
(จ านวน 25,000.- บาท/คน) คณะควรแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมขึ้น เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ให้สามารถท างานวิจัยไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

2.2 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีที่ปรึกษา
หรือพ่ีเลี้ยงในการวิจัย รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัยและการน าผลงานวิจัยไปต่อยอดเพ่ือธุรกิจและชุมชน 

 

3. ด้านบริการวิชาการ 
3.1  ควรศึกษาความต้องการของหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 

ถึงความต้องการที่จะจัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือการพัฒนาโครงการฝึกอบรมร่วมกัน 
3.2 ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิทยากรมืออาชีพตามความสนใจและ

ศักยภาพของอาจารย์ โดยการสนับสนุนทุนในการศึกษาอบรม 
 

4.  ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
4.1 ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และการวิเคราะห์

ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการหลักสูตร 
4.2 ควรริเริ่มน าระบบข้อตกลงการประเมินสมรรถนะรายบุคคล (Performance 

Agreement : PA) มาใช้ เพ่ือให้การท างานของบุคลากรในคณะสามารถสนองตอบต่อพันธกิจและเป้าหมาย 
4.3 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยที่จะส่งเสริม

คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 
ข้อเสนอแนะการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
1. ด้านผลิตบัณฑิต  

1.1 ควรมีการควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
เช่น รายวิชาที่เรียนหลายกลุ่มและมีผู้สอนคนละคนกันบางรายวิชาที่เป็นหมู่เรียนเดียวกันแต่มีผู้สอน
หลายคน บางครั้งไม่ต่อเนื่องในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

1.2 ควรน าเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และโปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

1.3  ควรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเพ่ือนบ้านในอาเซียน  

 

2. ด้านการวิจัย 
2.1 ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมในการสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะ 

และเร่งพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยอาจให้มีนักวิจัยอาวุโสคอยเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าหรือสร้างชุดวิจัย 
ที่ท างานเป็นทีม ซึ่งมีนักวิจัยอาวุโสเป็นหัวหน้าทีมวิจัย  

2.2 การก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือประเมิลผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของบุคลการสายวิชาการ  
เพ่ือพิจารณาความดีความชอบควรให้น้ าหนักงานวิจัยในสัดส่วนที่สูง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรท างาน
วิจัยเพ่ิมขึ้น 
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2.3 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 
โดยเฉพาะเพ่ือเป็นการยกระดับด้านเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นรวมถึงสร้างความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือยกระดับงานวิจัยของบุคลากรภายในคณะ 

  
3. ด้านการบริการวิชาการ 

3.1 ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เน้นการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา 
เพ่ือยกระดับการให้บริการวิชาการของคณะ  

3.2 ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

4. ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  ควรให้นักศึกษาเป็นผู้น าในการด าเนินงานจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ

โดยผู้บริหารหรือคณาจารย์คอยให้ค าปรึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ
 

5. ด้านการบริหารจัดการองค์การ 
5.1 ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ทั่วถึง เพ่ือรองรับสังคมในยุค Thailand 4.0 
5.2 ควรน าเทคโนโลยีและหลักการบริหารงานสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงาน เพ่ือให้

องค์กรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านงานวิจัย งานวิชาการ และการบริหารจัดการ 
5.3 ควรน าหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสมาเป็นแนวทาง

ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดต่อกันไป 
5.4 จากผลประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ซึ่งบรรลุตัวชี้วัด ร้อยละ 57.14 ดังนั้นควรมีการถ่ายทอดแผนให้กับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้น 

     
ข้อเสนอแนะการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภาพรวมผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

อยู่ในระดับปานกลาง คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้ 
1. ด้านการจัดการศึกษา 

1.1 ควรหามาตรการในการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา โดยการพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับตลาด
และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ชุมชุนท้องถิ่น และเน้นกลุ่มอุตสาหกรรม สหกิจศึกษา 
รวมถึง Work Integrated Learning   

1.2 แม้คณะจะมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการมากที่สุดในมหาวิทยาลัย (ประมาณร้อยละ 28.00) 
แต่ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ 
สกอ. (ร้อยละ 60.00) 

1.3 ควรแก้ไขจ านวนผู้จบการศึกษาต่อจ านวนที่รับเข้าศึกษาที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 50.00  
ให้มีจ านวนสูงขึ้น 
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2. ด้านการวิจัย 
2.1 ควรส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการของบุคลากรในคณะที่มีอยู่หลากหลายสาขา  

เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนในรูปชุดโครงการ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ/มหาวิทยาลัย 
2.2 ควรมีการจัดสรรและสนับสนุนทรัพยากรด้านการวิจัย เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ 

หอ้งปฏิบัติการ งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมให้มากขึ้น และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดร่วมกัน 
 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
3.1 ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการวิชาการ เพ่ือสร้างเครือข่ายและ

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และมีการส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการเพ่ือให้เกิดรายได้  
ทีย่ั่งยืนต่อไป 

3.2 ควรส่งเสริมให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษา มีกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมอยู่ในคณะ 
ให้กับชุมชนท้องถิ่น เช่น หลักการแปรรูปและถนอมอาหาร สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
หลักการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเบื้องต้น เป็นต้น         
                                                                                                  

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1 ควรมีการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการที่มีอยู่ในคณะ มาช่วยในการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เช่น ระบบน าเที่ยวในเมืองมรดกโลกด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence, AI)  

4.2 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลกและเป็นราชธานีเก่า จึงเต็มไป
ด้วยข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะควรส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

4.3 ควรมีการก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

 
5. ด้านการบริหารจัดการองค์กร 

5.1 ควรส่งเสริมให้บุคลกรมีส่วนร่วมในการจัดท านโยบายและแผนของคณะ มีการ
มอบหมายภาระหน้าที่ของทีมบริหารให้ตรงกับความรู้ความสามารถ และส่งเสริมให้ทีมบริหารมีการ
ท างานเชิงรุก เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของการท างานตามเป้าหมายที่ก าหนด  

5.2 ควรมีมาตรการในการส่งเสริมการท างาน เพ่ือให้คณะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ชัดเจน ตลอดจนการท าความเข้าใจกับบุคลากร
และนักศึกษาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 

5.3 ควรมีระบบติดตามการด าเนินงานในโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้เห็นผลในเชิงประจักษ์และมีผลด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
1. ควรส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีนักวิจัยอยู่

ร้อยละ 27.30 เช่น การร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เน้นเป้าหมายในการยกระดับ การพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยเพ่ิมขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการท า
โครงการวิจัยร่วมกัน 

2. ปัจจุบันผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ที่สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์มีน้อยมาก จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย
ด้านนี้ให้มากข้ึน  

3. ควรตั้งคณะท างานวิจัยตามยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ (Area base) 
ทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และตามจุดเน้น (Agenda base) ที่เน้นการบูรณาการตามยุทธศาสตร์ชาติ   

4. ควรส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าชุดโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะการบูรณาการที่เน้น 
การตอบโจทย์เชิงพ้ืนที่ (Area base) และจุดเน้น (Agenda base) ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึง 
การวิจัยสถาบันเพ่ือแก้บัญหาและยกระดับการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้ได้รับเงินทุนวิจัย
ภายนอกจ านวนมากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
1. ควรท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เน้นการยกระดับสถาบันให้มี

ศักยภาพในการเป็นผู้น าการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับอาเซียน 

2. ควรเชิญบุคลากรสายวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมถึง
ปราชญ์ท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการด าเนินงานกับสถาบันอยุธยาศึกษาทั้งในเชิงวิจัยและวิชาการ เพ่ือให้
สถาบันอยุธยาศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจได้หลากหลายยิ่งขึ้น  เช่น การถอด
องค์ความรู้จากบุคคลให้เป็นฐานข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
เยาวชนและประชาชนต่อไป 

3. ควรหาแหล่งงบประมาณจากงบจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรืองบประมาณตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพ่ิมข้ึน โดยที่ไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณเฉพาะจากเงินรายได้ ซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 

4. ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาอยุธยา ทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และระดับอาเซียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารจัดการอยุธยาเมืองมรดกโลกร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก 
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ข้อเสนอแนะการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. ควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

ใหม้ีความชัดเจน และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2. ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและทันสมัย ให้สอดคล้องกับสังคม 

ในยุคดิจิทัลและมอบหมายภาระงานให้บุคลากรสายสนับสนุนในการสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อ 
การเรียนการสอนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือยกระดับการให้บริการด้านการเรียนการสอน การผลิต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น สิ่งพิมพ์ บทความวิชาการ เอกสารต ารา และรายงานวิจัย  

3. ควรมีการประเมินการให้บริการ และน าผลประเมินไปปรับปรุงการให้บริการที่มีความ
ทันสมัย เช่น ปรับปรุงเครือข่ายให้มีความเสถียร ฐานข้อมูลที่หลากหลาย ขยายจุดให้บริการที่สะดวก 
เป็นต้น 

4. ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ
หนังสือ เอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ต่างๆ และควรจัดท า E - book เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จ ากัด และลดปัญหาการมีหนังสือที่ให้บริการจ านวนไม่เพียงพอ 
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คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1.  ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว ประธาน 
- เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล 
-  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช   นิลพันธุ ์ รองประธาน 
-  เชี่ยวชาญด้านการจัดการและพัฒนาองค์กร 
-   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  คณะกรรมการปฏิรูปแห่งชาติด้านสังคม 

 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   พันธวิศิษฏ์ กรรมการ 
-   เชี่ยวชาญด้านการเงิน - การบัญชี  
-   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย  กรรมการ 
-   เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล  
-   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้  

                                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

5.  รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์ กรรมการ 
-  เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมวชิาการและกิจการพิเศษ 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

6.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตนนท์   จารุโรจน์กีรติ              กรรมการและเลขานุการ 
-   เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคคล 
-   ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถิติประยุกต์  
                                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
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ปฏิทินการปฏิบัตงิานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

พ.ย. 
2560 

ธ.ค. 
2560 

ม.ค. 
2561 

ก.พ. 
2561 

มี.ค. 
2561 

เม.ย.
2561 

พ.ค. 
2561 

มิ.ย. 
2561 

1. ก ำหนดแนวคิด กรอบกำรประเมิน และกรอบเวลำกำรปฏิบัติงำน         

2. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ 

       
 

3. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะ
คณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก        

 

4. พัฒนำแบบสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง    
 

         

5. พัฒนำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นบุคคลที่เก่ียวข้องภำยในมหำวิทยำลัย   
 

         

6. เก็บข้อมูลแบบสอบถำมควำมคิดเห็น   
 

        

7. สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง      
 

       

8. สรุปข้อมูลทั้งหมด     
 

       

9. เขียนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของคณบดี
และผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก 

      
 

   
 

10. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
คณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก         

 
  

 

11. น ำเสนอผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของคณบดีและ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก ต่อสภำมหำวิทยำลัย 
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เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน 
เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ  
การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามหลักสมรรถนะ

นักบริหารมืออาชีพโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 
สมรรถนะท่ี 1 Innovator 
- ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
- ผู้บริหารเป็นต้นแบบของผู้น านวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 
สมรรถนะท่ี 2 Broker 
- ผู้บริหารมีอ านาจบารมีที่ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยอมรับ  
- ผู้บริหารมีความสามารถในการน าเสนอความคิดเห็นที่มีประสิทธิผล  
- ผู้บริหารมีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 
สมรรถนะท่ี 3 Producer 
- ผู้บริหารมีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล สร้าง

ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการ  
- ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นแรงจูงใจให้ทีมงานอุทิศทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ 

และมีความสามารถในการบริหารโครงการและบริหารความเสี่ยง 
สมรรถนะท่ี 4 Director 
- ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารไปยังทีมงานอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกัน  
- ผู้บริหารมีการก าหนดพันธกิจ เป้าประสงค์องค์การ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ

โครงการริเริ่มอย่างชัดเจนและบูรณาการ   
- ผู้บริหารมีการออกแบบและจัดโครงสร้างองค์การสู่องค์การสมัยใหม่ เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้  

องค์การแห่งคุณธรรม และองค์การสมรรถนะสูง เป็นต้น 
สมรรถนะท่ี 5 Monitor 
- ผู้บริหารมีความสามารถในการก ากับควบคุมการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ   
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- ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร การมีส่วนร่วมในการก ากับควบคุมเร่งงานให้เป็นไปตาม

แผนที่ได้ก าหนดไว้   
- ผู้บริหารมีการวัดผลการวิเคราะห์ปรับปรุงงานและการจัดสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร 

สมรรถนะท่ี 6 Coordinator 
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดท าโครงการ การด าเนินโครงการ การติดตามควบคุม วิจัย 

ประเมินผลโครงการ  
- ผู้บริหารมีความสามารถในการออกแบบงานให้จูงใจ เช่น การหมุนเวียนงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกระจายอ านาจการตัดสินใจ เป็นต้น 
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการทีมงาน โครงการ ทีมงานแบบเมตริกซ์ และทีมงานข้ามสาย

งานแบบกระบวนการ 
สมรรถนะท่ี 7 Mentor 
- ผู้บริหารมีความเข้าใจตนเองและเข้าใจทีมงานในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก  
- ผู้บริหารมีความสามารถในการส่งสาร และการสั่งการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายภาระงานสอนและการพัฒนาบุคลากรในการท างาน

มาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 
สมรรถนะท่ี 8 Facilitator 
- ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างการบริหารงานและธ ารงรักษาทีมงานสู่ความเป็นหนึ่ง  
- ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงาน 
- ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
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ข้อมูลพื้นฐานในการประเมิน 
เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
ตารางผนวกท่ี 1   ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ (62 ตัวช้ีวัด) คณะครุศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน 

ผล 
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากล (21 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 18 ไม่บรรลุ 3) 
1 จ ำนวนหลักสตูรทีไ่ด้มำตรฐำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรและ

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษำแห่งชำติในระดับปริญญำตร ี
หลักสตูร 10 10 √ 

2 จ ำนวนหลักสูตรที่ได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรและกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติในระดับบัณฑิตศึกษำ 

หลักสตูร 4 2 X 

3 จ ำนวนโครงกำรอบรม/สัมมนำเกีย่วกับกำรพัฒนำอำจำรย์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน กำรวัด และประเมินผล 

โครงกำร 2 4 √ 

4 ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ  ร้อยละ 65.00 80.00 √ 

5 มีแผนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ (ประเมินผลตำมสภำพจริง
และสอดคล้องตำมแผนกำรสอน) 

มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

6 มีกำรด ำเนินกำรสอนตำมแผน (ประเมินผลตำมสภำพจริงและ
สอดคล้องตำมแผนกำรสอน) 

มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

7 จ ำนวนโรงเรยีนมัธยมที่ร่วมจดัท ำโครงกำรเพำะต้นกล้ำวิชำชีพคร ู จ ำนวน 5 - X 
8 แบบสอบถำมคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค ์ มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

9 สรุปร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

10 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นคนดี มีจิตสำธำรณะ มีควำมรับผิตชอบต่อสังคมและรู้เท่ำทันกำร
เป็นเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่ำงมีเหตุผล 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรม 

4 6  √ 

11 จ ำนวนเรื่องทีน่ักศึกษำท่ีไดร้ับกำรยกย่องชมเชยประกำศเกียรติคุณ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมทั้งในและนอกคณะครุศำสตร์ 

เรื่อง 5 18 √ 

12 มีแผนพัฒนำคณุภำพนักศึกษำ มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

13 จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำตำมมำตรฐำนกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

14 คะแนนกำรประเมินระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของคณะ
ตำมเกณฑ์กำรประเมินของ สกอ. 

คะแนน 1.01 3.99 √ 

15 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสรมิหรือพัฒนำคุณลักษณะบณัฑิต
คณะครุศำสตร ์

โครงกำร 
/กิจกรรม 1 20 √ 

16 ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำที่ส่งเสริมศักยภำพนักศึกษำด้ำน ร้อยละ 20.00 90.00 √ 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน 

ผล 
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
17 จ ำนวนโครงกำรทีส่่งเสริมศักยภำพนักศึกษำด้ำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ 
โครงกำร 1 2 √ 

18 ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำที่ส่งเสริมศักยภำพนักศึกษำด้ำน
ภำษำอังกฤษ 

ร้อยละ 20.00 23.00 √ 

19 จ ำนวนโครงกำรทีส่่งเสริมศักยภำพนักศึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ โครงกำร 2 3 √ 

20 จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษอย่ำงน้อยหนึ่งรำยวิชำ รำยวิชำ 1 - X 
21 จ ำนวนโครงกำรทีส่่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ด้ำนภำษำอังกฤษ โครงกำร 1 1 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (15 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 13 ไม่บรรลุ 2) 
1 มีแผนด้ำนกำรวิจัย มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

2 จ ำนวนเงินจำกแหล่งทุนวิจัยภำยในและภำยนอก บำท/คน 25,000 21,484.84 X 
3 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับทุนอดุหนนุกำรท ำวิจยัจำกแหล่งทุนภำยในและ

ภำยนอกต่ออำจำรย์ทั้งหมด 
ร้อยละ 20.00 18.18 X 

4 ร้อยละผลงำนวิจัยและงำนสรำ้งสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ

ร้อยละ 10.00 11.70 √ 

5 จ ำนวนระบบข้อมลูสำรสนเทศท่ีสนับสนุนงำนวิจัย ระบบ 1 1 √ 
6 จ ำนวนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เรื่อง 12 12 √ 
7 จ ำนวนแผนงำนบริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ

ชุมชนและท้องถิ่น 
แผนงำน 1 1 √ 

8 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ถ่ำยทอดควำมรู/้บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 

โครงกำร 10 12 √ 

9 ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรน ำผลกำรวิจัยมำใช้ในผลกำรวิจยั
มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู ้

ร้อยละ 20.00 33.33 √ 

10 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรดำ้นกำรวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมที่
น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรเรยีนกำรสอน 

โครงกำร 2 2 √ 

11 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรศึกษำพิเศษ โครงกำร 4 7 √ 
12 จ ำนวนของเด็กที่มีควำมต้องกำรพเิศษที่มำรับบริกำรที่ศูนยศ์ึกษำพิเศษ คน 20 22 √ 
13 ร้อยละของผู้ดูแลเด็กพิเศษที่มำรับกำรบริกำรพัฒนำทักษะกำรดูแลเด็ก ร้อยละ 70.00 80.00 √ 
14 จ ำนวนเครือข่ำยสถำนศึกษำในกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำพิเศษ หน่วยงำน 2 4 √ 
15 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรจำกสถำนศึกษำด้ำนกำรศึกษำพิเศษ 

ในท้องถิ่น 
โครงกำร 2 3 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นมรดกโลก (6 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 จ ำนวนแผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นมรดกโลก แผนงำน 1 1 √ 
2 จ ำนวนกิจกรรมสืบสำนวัฒนธรรม ศิลปะอยุธยำบนพ้ืนฐำนมรดกโลก กิจกรรม 2 3 √ 
3 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็น

มรดกโลกท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่น 
กิจกรรม 3 5 √ 

4 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีไ่ด้ด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำสิ่งแวดล้อม
ภำยในและภำยนอกคณะ 

กิจกรรม 2 3 √ 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน 

ผล 
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

5 จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรบรูณำกำรกบังำนดำ้นท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม รำยวิชำ 3 3 √ 
6 จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำท่ีมีกำรบูรณำกำรกับงำนด้ำนท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐำนควำมเป็นมรดกโลก 
กิจกรรม 2 3 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชด าริ (6 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 จ ำนวนแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำในท้องถิ่น 
แผน 1 1 √ 

2 จ ำนวนหน่วยงำนภำยนอกท่ีเป็นเครือข่ำยบริกำรวิชำกำร หน่วยงำน 3 15 √ 
3 จ ำนวนโครงกำรอันเนื่องมำจำกแนวพระรำชด ำริอย่ำงเป็นระบบ โครงกำร 2 2 √ 
4 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำครูในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน โครงกำร 1 1 √ 
5 จ ำนวนโรงเรยีนทีส่่งนักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูใน

โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 
โรงเรียน 2 2 √ 

6 จ ำนวนโรงเรยีนทีม่ีกิจกรรมพัฒนำสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน 

โรงเรียน 2 2 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ (2 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 จ ำนวนโรงเรยีนทีส่่งนักศึกษำออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู

โรงเรียนสำธิต  
โรงเรียน 3 3 √ 

2 จ ำนวนโครงกำรทีส่่งเสริมหรือพัฒนำรูปแบบกำรจดักำรเรียนกำร
สอนขั้นพื้นฐำนท่ีมีคุณภำพ 

โครงกำร 1 1 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์(12 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 จ ำนวนระบบและกลไกกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในท่ีมี

คุณภำพ (กำรยกระดับระบบให้มมีำตรฐำนสูง) 
ระบบ 1 1 √ 

2 จ ำนวนระบบบริหำรควำมเสี่ยงท่ีมคีุณภำพ (เพื่อสร้ำงระบบกำร
ประเมินและกำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม) 

ระบบ 1 1 √ 

3 จ ำนวนระบบควบคมุภำยในท่ีมีคณุภำพ (เพื่อสร้ำงระบบกำรประเมนิ
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม) 

ระบบ 1 1 √ 

4 จ ำนวนแผนพัฒนำบุคลำกร (พัฒนำทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่รบัผิดชอบ) 

แผน 1 1 √ 

5 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร (พัฒนำทักษะ ควำมรู้ 
และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำท่ีรับผิดชอบ) 

โครงกำร 1 2 √ 

6 จ ำนวนโครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร (พัฒนำทักษะ 
ควำมรู้ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบ) 

โครงกำร 1 1 √ 

7 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรได้รับกำรพัฒนำใหม้ีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรสอน กำรวิจัยและทักษะในวิชำชีพต่อบุคลำกร
สำยวิชำกำรทั้งหมด 

ร้อยละ 50.00 100.00 √ 

8 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรไดร้ับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรท ำงำนต่อบุคลำกรสำย
สนับสนุนวิชำกำรทั้งหมด 

ร้อยละ 50.00 100.00 √ 

9 จ ำนวนระบบฐำนข้อมลูและสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพ ฐำนข้อมูล 2 5 √ 
10 จ ำนวนกิจกรรมกำรมสี่วนร่วมของบุคคลภำยในและภำยนอกคณะ กิจกรรม 1 3 √ 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน 

ผล 
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

11 มีแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำคณะ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีโดยกำร 
มีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำย 

มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

12 มีแบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรคณะครุศำสตร์ มี/ไม่ม ี มี/ไม่ม ี ม ี √ 

 

ตารางผนวกท่ี 2   ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ (18 ตัวช้ีวัด)  
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต (4 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 2 ไม่บรรลุ 2) 
1 ร้อยละของนักศึกษำทีส่ ำเร็จกำรศกึษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ร้อยละ 90.00 59.17 X 
2 จ ำนวนหลักสตูรทีไ่ด้รบักำรปรับปรุงตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ

หลักสตูรระดับอุดมศึกษำ 
หลักสตูร 3 3 √ 

3 จ ำนวนหลักสตูรทีผ่่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสตูร 15 15 √ 
4 จ ำนวนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันอุดมศึกษำในต่ำงประเทศ   แห่ง 1 - X 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพงานวิจัย (3 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 1 ไม่บรรลุ 2) 
1 จ ำนวนหลักสตูรทีม่ผีลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค ์ หลักสตูร 15 14 X 
2 จ ำนวนหลักสตูรทีม่ีงำนวิจยั บทควำมวิจัย และบทควำมวิชำกำร ที่

ได้รับกำรตีพิมพเ์ผยแพร่ตำมเกณฑ์ สกอ. 
หลักสตูร 15 12 X 

3 จ ำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ทีเ่พิม่ขึ้น คน 3 6 √ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมงานบริการวิชาการทีค่รอบคลมุกบัความต้องการของท้องถิน่ (2 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 1 ไม่บรรลุ 2) 

1 จ ำนวนงำนบริกำรวิชำกำรแบบใหเ้ปล่ำ  โครงกำร 17 17 √ 
2 จ ำนวนงำนบริกำรวิชำกำรแบบหำรำยได้  โครงกำร 1 - X 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของอยุธยาเมืองมรดกโลก (2 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำและบคุลำกรในคณะทีม่สี่วนร่วมในกำร

ท ำนุบ ำรุงและสืบสำนศิลปวัฒนธรรมไทย  
ร้อยละ 50.00 62.32 √ 

2 ร้อยละของนักศึกษำทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรมสืบสำนควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของอยุธยำเมืองมรดกโลก มีควำมรู้เพิ่มขึ้นกว่ำก่อนเข้ำร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 70.00 92.11 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคณะ (4 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำทีม่ีควำมพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ร้อยละ 70.00 81.90 √ 
2 ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ทีม่ีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดหำครุภณัฑ์

เพื่อกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
ร้อยละ 70.00 80.00 √ 

3 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรทีม่ีควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนประกันคุณภำพ ร้อยละ 70.00 95.00 √ 
4 ร้อยละของผลกำรประเมินคณบดใีนเรื่องกำรบริหำรจัดกำรคณะ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ร้อยละ 75.00 100.00 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ (3 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ส่งผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อขอก ำหนด

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพิ่มขึ้น (จ ำนวน 20 คน ภำยใน 5 ปี) 
คน 4 4 √ 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

2 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรทีม่ีควำมรู้ทำงภำษำอังกฤษ
เพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 70 75 √ 

3 ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำจำก
จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนท้ังหมด 

ร้อยละ 10 84.61 √ 

 

ตารางผนวกท่ี 3  ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ (21 ตัวช้ีวัด)  
   คณะวิทยาการจัดการ 

ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่มสีมรรถนะในการประกอบอาชีพสู่ความต้องการของ
ประเทศ (6 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 3 ไม่บรรลุ 3) 

1 ร้อยละของจ ำนวนบณัฑิตด้ำนบรหิำรธุรกิจทีไ่ด้งำนท ำตรงสำขำวิชำ  ร้อยละ 85.00 82.31 X 
2 ร้อยละของจ ำนวนบณัฑิตทีม่ีงำนท ำภำยใน 1 ป ี ร้อยละ 85.00 72.00 X 
3 ร้อยละของจ ำนวนบัณฑิตที่ประกอบอำชีพอิสระหรือสำมำรถสร้ำงงำน

ได้ด้วยตนเอง  
ร้อยละ 85.00 70.98 X 

4 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ 85.00 87.56 √ 
5 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับดี  ร้อยละ 85.00 100.00 √ 
6 จ ำนวนรำยวิชำที่มีควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำสื่อกำรสอน  รำยวิชำ 3 20 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ บูรณาการความรู้สู่การเรียนการสอนตอบสนองความต้องการท้องถิ่น และสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (5 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 1 ไม่บรรลุ 4)  

1 จ ำนวนกำรจัดตั้งกองทุนวิจัยของคณะภำยในปี 2561 (อย่ำงน้อย 10 
ทุนๆ ละ 20,000.- บำท/ปี) 

ทุนวิจัย 10 - X 

2 ร้อยละของจ ำนวนนักวิจัยรุ่นใหมท่ีเ่พิ่มขึ้นต่อปี (อย่ำงน้อยร้อยละ 5 
ของจ ำนวนคณำจำรย์ของคณะ/ป)ี 

ร้อยละ 5.00 1.68 X 

3 ร้อยละของจ ำนวนคณำจำรย์ของคณะทีไ่ด้รับทุนวิจัยจำกแหล่งเงินทุน
ภำยนอก (อย่ำงน้อยร้อยละ 10 ของจ ำนวนคณำจำรย์ของคณะต่อป)ี 

ร้อยละ 10.00 3.36 X 

4 ร้อยละของจ ำนวนกองทุนวิจัยทีไ่ด้รับงบประมำณเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 10.00 - X 
5 จ ำนวนผลงำนวิจัยท่ีไดร้ับกำรตีพิมพ์ท้ังในระดับชำติหรือนำนำชำติ  ผลงำนวิจัย 5 10 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านบริการวชิาการเพ่ือพัฒนาศกัยภาพของชมุชนและท้องถิน่ (3 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่ชุมชมท้องถิ่นสำมำรถ

น ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได ้
ร้อยละ 50.00 69.23 √ 

2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร  ร้อยละ 85.00 88.91 √ 
3 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน  โครงกำร 1 1 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม (3 ตัวชี้วัด) (บรรลุทัง้หมด) 
1 จ ำนวนนักศึกษำท่ีไดร้ับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรให้

ข้อมูลและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
คน 5 8 √ 

2 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำร รำยวิชำ 1 1 √ 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

กับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน  
3 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่มีกำรสืบสำนศลิปวัฒนธรรม  โครงกำร 1 1 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล (4 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 2 ไม่บรรลุ 2) 
1 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ 85.00 87.60 √ 
2 ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรที่มตี่อบรรยำกำศ

และสภำพแวดล้อมภำยในคณะ  
ร้อยละ 85.00 88.15 √ 

3 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ร้อยละ 20.00 16.13 X 
4 ร้อยละของบุคลำกรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก  ร้อยละ 20.00 16.13 X 

 

ตารางผนวกท่ี 4   ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ (19 ตัวช้ีวัด)  
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการศึกษา (5 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 4 ไม่บรรลุ 1) 
1 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงำนท ำภำยใน 1 ปี  ร้อยละ 85.00 94.92 √ 

2 ร้อยละของบณัฑิตที่ประกอบอำชีพอิสระหรือสำมำรถสร้ำงงำนได้
ด้วยตนเอง  

ร้อยละ 5.00 5.35 √ 

3 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ร้อยละ 85.00 87.60 √ 

4 ร้อยละของนักศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนภำษำอังกฤษ
ของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ  40.00 n/a n/a 

5 หลักสูตรที่ผ่ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับดี     ร้อยละ 100.00 100.00 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านวิจัย (5 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ท ำงำนวิจัยต่อจ ำนวนบุคลำกรสำย

วิชำกำรทั้งหมด 
ร้อยละ 100.00 57.14 X 

2 ร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  ร้อยละ 80.00 100.00 √ 

3 ร้อยละของผลงำนวิจัยสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์  
(ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของโครงกำรวิจัยที่แล้วเสร็จ) 

ร้อยละ 30.00 43.54 √ 

4 ร้อยละขององคค์วำมรูท้ี่ได้มำจำกงำนวิจัยทีม่ีกำรน ำไปใช้เพื่ออ้ำงองิและ/
หรือต่อยอด  

ร้อยละ 50.00 51.56 √ 

5 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรจำกงำนวิจัยที่ชุมชน
ท้องถิ่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้  

ร้อยละ 50.00 57.68 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเข้มแข็ง (1 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถ

น ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ 
ร้อยละ 50.00 54.68 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษม์รดกทางวัฒนธรรมของชาติ (3 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 จ ำนวนข้อมูลงำนวิจัย/องค์ควำมรู้ด้ำนวัฒนธรรมอยุธยำ  เรื่อง 10 13 √ 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

2 ร้อยละของผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชำติ  

ร้อยละ 50.00 100.00 √ 

3 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำร
กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

ร้อยละ 80.00 83.33 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะสู่การเป็นองค์กรแห่งความส าเร็จ(5 ตัวชี้วัด) (บรรลุ 1 ไม่บรรลุ 4) 
1 ร้อยละของบุคลำกรสำยวิชำกำรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร   ร้อยละ 50.00 24.74 X 
2 ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก  ร้อยละ 50.00 29.89 X 
3 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรเข้ำสูต่ ำแหน่งในระดบัท่ี

สูงขึ้น 
ร้อยละ 

ตำมกรอบ
อัตรำก ำลัง 

- X 

4 ร้อยละของบุคลำกรมีควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษเป็นไปตำม
เกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 

ร้อยละ 40 n/a n/a 

5 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ร้อยละ 85.00 88.80 √ 

 

ตารางผนวกท่ี 5  ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ (3 ตัวช้ีวัด)  

                    สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ (1 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์ คะแนน 4 5 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่นมรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม (1 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ร้อยละ 85 99.10 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล (1 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 
1 กำรบริหำรเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ ร้อยละ  85 88.73 √ 

 

ตารางผนวกท่ี 6   ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ (12 ตัวช้ีวัด)  

                     สถาบันอยุธยาศึกษา 

ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาด้วยการศึกษา วิจัย และรวบรวม เพ่ือให้สถาบัน
อยุธยาศึกษาเป็นสถาบนัวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา (10 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 

1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 100 √ 
2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คน 110 159 √ 
3 ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นไป 

ตำมแผน 
เป็นไป 

ตำมแผน 
เป็นไป

ตำมแผน 
√ 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

4 ร้อยละควำมส ำเรจ็ทุกด้ำน ทุกกิจกรรม ร้อยละ 85 87.85 √ 
5 กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรเบกิจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผน ร้อยละ 90 100 √ 
6 จ ำนวนข้อมูลงำนวิจัย/องค์ควำมรูด้้ำนวัฒนธรรมอยุธยำ เรื่อง/องค์

ควำมรู ้
5 12/19 √ 

7 สถิติกำรน ำองค์ควำมรูด้้ำนวัฒนธรรมอยุธยำไปใช้อ้ำงอิงในบทควำม
วิชำกำร งำนวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 5 √ 

8 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสรมิกำรท่องเที่ยวท่ีบูรณำกำรกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

โครงกำร 2 5 √ 

9 ผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชำติ 

ร้อยละ 50 100 √ 

10 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำร
กับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

ร้อยละ 80 100 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายเครือข่ายและเสริมสร้างความร่วมมือให้ครอบคลุมเพ่ือเชิดชูและเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยา ในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างย่ังยืน (8 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 

1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 100 √ 
2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

 
คน 1,710 3,829 √ 

3 ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นไป 
ตำมแผน 

เป็นไป 
ตำมแผน 

เป็นไป
ตำมแผน √ 

4 ร้อยละควำมส ำเรจ็ทุกด้ำน ทุกกิจกรรม ร้อยละ 85 85.49 √ 
5 กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรเบกิจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผน ร้อยละ 90 99.77 √ 
6 จ ำนวนนักศึกษำท่ีไดร้ับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรให้

ข้อมูลและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
คน/ปี 200 2,087 √ 

7 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสรมิกำรท่องเที่ยวท่ีบูรณำกำรกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

โครงกำร 2 11 √ 

8 ผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชำติ 

ร้อยละ 50 100 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะบคุลากรสายสนบัสนุน ให้สามารถด าเนนิการตามพันธกจิได้อย่างมีคุณภาพ (4 ตัวชี้วัด) 
(บรรลุทั้งหมด) 

1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คน 11 11 √ 
2 ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นไป 

ตำมแผน 
เป็นไป 

ตำมแผน 
เป็นไป

ตำมแผน √ 

3 ร้อยละควำมส ำเรจ็ทุกด้ำน ทุกกิจกรรม ร้อยละ 85 100 √ 
4 กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรเบกิจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผน ร้อยละ 90 94.29 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยา เพ่ือสนับสนนุหรือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมลูทาง
วัฒนธรรมอยุธยา (9 ตัวชี้วัด) (บรรลุทั้งหมด) 

1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 100 √ 
2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คน 1,240 1,311 √ 
3 ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นไป 

ตำมแผน 
เป็นไป 

ตำมแผน 
เป็นไป

ตำมแผน √ 
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ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

4 ร้อยละควำมส ำเรจ็ทุกด้ำน ทุกกิจกรรม ร้อยละ 85 90.33 √ 
5 กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรเบกิจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผน ร้อยละ 90 98.69 √ 
6 สถิติกำรน ำองค์ควำมรูด้้ำนวัฒนธรรมอยุธยำไปใช้อ้ำงอิงในบทควำม

วิชำกำร งำนวิจัยท่ีเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 5 √ 

7 จ ำนวนนักศึกษำท่ีไดร้ับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถด้ำนกำรให้
ข้อมูลและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

คน/ปี 200 1,271 √ 

8 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสรมิกำรท่องเที่ยวท่ีบูรณำกำรกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

โครงกำร 2 4 √ 

9 ร้อยละของโครงกำร/กิจกรรมท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณำกำร
กับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

ร้อยละ 80 100 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก” (7 ตัวชี้วัด) 
(บรรลุทั้งหมด) 

1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 100 100 √ 
2 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คน 900 1,082 √ 
3 ระยะเวลำด ำเนินกำร เป็นไป 

ตำมแผน 
เป็นไป 

ตำมแผน 
เป็นไป 

ตำมแผน √ 

4 ร้อยละควำมส ำเรจ็ทุกด้ำน ทุกกิจกรรม ร้อยละ 85 88.07 √ 
5 กำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรเบกิจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผน ร้อยละ 90 98.64 √ 
6 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทีส่่งเสรมิกำรท่องเที่ยวท่ีบูรณำกำรกับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
โครงกำร 2 5 √ 

7 ร้อยละของนักท่องเที่ยวตำมเป้ำหมำยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยำที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 13 √ 
 

ตารางผนวกท่ี 7   ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ (7 ตัวชี้วัด) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ
ที่ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 
พ.ศ. 2559 

ผลการด าเนินงาน 

ผล   
บรรล ุ√ 

ไม่บรรล ุX 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2 ตัวชี้วัด) 
1 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำรและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ร้อยละ 80 82.20 √ 
2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูง ร้อยละ 85 82.60 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล (2 ตัวชี้วดั) 
1 มีทรัพยำกรสำรสนเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น รำยกำร/ป ี 100 374 √ 
2 มีจ ำนวนหนังสือมีชีวิตในห้องสมดุ เรื่อง/ป ี 4 5 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร (2 ตัวชี้วัด) 
1 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำรพฒันำตำมแผนพัฒนำบคุลำกร  ร้อยละ 80 100 √ 
2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบรกิำร ร้อยละ 80 82.20 √ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ตัวชี้วัด) 

1 
ร้อยละควำมพึงพอใจของนักศึกษำ บุคลำกร และผูร้ับบริกำรที่มตี่อ
บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมของส ำนักวิทยบริกำรและสำรสนเทศ 

ร้อยละ 80 81.00 √ 
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ตารางผนวกท่ี 8   สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่อยู่ในระดับปรับปรุง 

หน่วยงาน/โครงการ ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 โครงกำรปรับปรุงห้องประชุม 

104 คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ 

เนื่องจำกห้องประชุมอยู่ในอำคำร 1 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงปรับปรุง 
ผู้รับเหมำจะส่งมอบงำนในเดือน
ธันวำคม 2560 จึงไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2560  
ได้ทัน 

คณะได้ด ำเนินกำรท ำเรื่องขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรปรับปรุงห้องประชุมได้ โดย
จะด ำเนินกำรในช่วงเดือนมกรำคม 
2561 

2 สถาบันอยุธยาศึกษา   
 โครงกำรสืบสำนดุริยำงค์ศิลป์ 

ถิ่นมรดกโลก : 
พระนครศรีอยุธยำ 

ไดย้กเลิกโครงกำร เนื่องจำก
วิทยำกรหลัก ซ่ึงเป็นศิลปิน
แห่งชำติ สำขำดนตรีไทยป่วยหนัก
ขณะที่จะด ำเนินโครงกำรและได้
เสียชีวิตในเวลำต่อมำ 

มหำวิทยำลัยควรมีกำรก ำหนด
มำตรกำรกำรก ำกับติดตำมและ
ควบคุมกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
และก ำหนดบทลงโทษกรณีเกิดปัญหำ 
เช่น กำรปรับลดงบประมำณของ
หน่วยงำนในปีถัดไป 

3 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 กำรปรับปรุงระบบบ ำรุงรักษำ
ห้องสมุดอัตโนมัติ  (Chamo 
Social OPAC) 

มีกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ไปจัดซื้อครุภัณฑ์แต่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยได้ทันใน
ปีงบประมำณ 

 มหำวิทยำลัยควรก ำหนดมำตรกำรใน
กำรก ำกับติดตำมและควบคุมกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเคร่งครัด/ ก ำหนด
บทลงโทษ เช่น กำรปรับลด
งบประมำณของหน่วยงำนในปีถัดไป/
ก ำหนด KPI ให้ผู้ปฏิบัติงำนที่
รับผิดชอบโครงกำรเพ่ือมีผลต่อกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
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ตารางผนวกท่ี 9  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
                     ประจ าปีการศึกษา 2559 (คณะครุศาสตร์) 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต     

1.1 ผลกำรบริหำรจดักำรหลักสูตรโดยรวม ค่ำเฉลี่ย 
4.00 

3.31 3.31 พอใช้ 

1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 
27.89 3.49 พอใช้ 

32 
1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 

25.17 2.10 
ต้อง

ปรับปรุง 48 
1.4 จ ำนวนนักศึกษำเตม็เวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (30 : 
1) 

4 คะแนน 4.77 5.00 
ดีมำก 

1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี 4 ข้อ 5 5.00 ดีมำก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตร ี 4 ข้อ 5 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   3.98 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัย หรืองำนสรำ้งสรรค ์ 4 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมำก 
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์ 25,000/

คน 
20,402.88 
บำท/คน 

4.08 ด ี

2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั ร้อยละ 
16 

11.70 2.93 พอใช้ 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2   4.00 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ     
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั 4 ข้อ 4 3.00 พอใช้ 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3   3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4 3.00 พอใช้ 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4   3.00 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ     
5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

4 ข้อ 7 5.00 ดีมำก 

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคณุภำพหลักสูตร 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5   5.00 ดีมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้   3.99 ดี 
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ตารางผนวกท่ี 10  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต     

1.1 ผลกำรบริหำรจดักำรหลักสูตรโดยรวม ค่ำเฉลี่ย 
4.00 

3.24 3.24 พอใช้ 

1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 
28.65 3.58 พอใช้ 

32 
1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 

14.58 1.22 
ต้อง

ปรับปรุง 48 
1.4 จ ำนวนนักศึกษำเตม็เวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (30 : 1) 

4 คะแนน 1.67 1.67 
ต้อง

ปรับปรุง 
1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 4 ข้อ 4 3.00 พอใช้ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   2.95 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัย หรืองำนสรำ้งสรรค ์ 4 ข้อ 5 4.00 ด ี
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์ 25,000/

คน 
12,479 
บำท/คน 

2.50 
ต้อง

ปรับปรุง 
2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั ร้อยละ 

16 
21.25 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2   3.83 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ     
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3   5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4   5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ     
5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

4 ข้อ 7 5.00 
ดีมำก 

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคณุภำพหลักสูตร 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5   5.00 ดีมำก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้   3.79 ดี 
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ตารางผนวกท่ี 11  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (คณะวิทยาการจัดการ) 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต     

1.1 ผลกำรบริหำรจดักำรหลักสูตรโดยรวม ค่ำเฉลี่ย 
4.00 

3.33 3.33 พอใช้ 

1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 
13.82 1.73 

ต้อง
ปรับปรงุ 32 

1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 
14.63 1.22 

ต้อง
ปรับปรุง 48 

1.4 จ ำนวนนักศึกษำเตม็เวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (30 : 1) 
4 คะแนน 13.56 1.61 

ต้อง
ปรับปรุง 

1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   2.98 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัย หรืองำนสรำ้งสรรค ์ 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์ 25,000/

คน 
5,243.70 
บำท/คน 

1.05 
ต้อง

ปรับปรุง 
2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั ร้อยละ 

16 
13.33 3.33 พอใช้ 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2   3.13 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ     
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3   5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4   5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ     
5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

4 ข้อ 7 5.00 ดีมำก 

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคณุภำพหลักสูตร 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5   5.00 ดีมำก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้   3.64 ดี 
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ตารางผนวกท่ี 12  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

การประเมิน 
ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต     

1.1 ผลกำรบริหำรจดักำรหลักสูตรโดยรวม ค่ำเฉลี่ย 
4.00 

3.46 3.46  

1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิปริญญำเอก ร้อยละ 
25.00 3.13  

32 
1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ร้อยละ 

23.91 1.99  
48 

1.4 จ ำนวนนักศึกษำเตม็เวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (30 : 1) 4 คะแนน 5 5.00 ดีมำก 
1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปรญิญำตร ี 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 
1.6 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   3.93  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัย หรืองำนสรำ้งสรรค ์ 4 ข้อ 5 4.00  
2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์ 25,000/

คน 
76,997.75 
บำท/คน 

5.00 ดีมำก 

2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั ร้อยละ 
16 

32.82 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2   4.67 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ     
3.1 กำรบริกำรวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจยั 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3   5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 5 5.00 ดีมำก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4   5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ     
5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 
กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

4 ข้อ 6 4.00 ด ี

5.2 ระบบก ำกับกำรประกันคณุภำพหลักสูตร 4 ข้อ 6 5.00 ดีมำก 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5   4.50 ด ี

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้   4.35 ดี 
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ตารางผนวกท่ี 13  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันวจิัยและพัฒนา (1 ตัวบ่งชี้)   

1.1 กำรบริหำรเพื่อกำรก ำกับตดิตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 6 ข้อ 5.00 ดีมำก 
เกณฑ์การประเมิน    
1. มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงำนและพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี
ตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลตุำมตวับ่งช้ี และเป้ำหมำยของแผนกลยทุธ์ 

   

2. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยภำยในที่ไมส่ำมำรถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

   

3. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนท้ัง 10 ประกำรทีอ่ธิบำยกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน    

4. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรูท้ั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มี
ประสบกำรณ์ตรงและแหล่งเรียนรูอ้ื่นๆ อย่ำงน้อย 1 ด้ำน และจัดเกบ็อย่ำง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง 

   

5. จัดท ำแผนและส่งเสรมิให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน    
6. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกท่ี
เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำนท่ีได้ปรับให้
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคณุภำพเป็นส่วนหน่ึงของกำรบริหำรงำน
หน่วยงำนตำมปกติทีป่ระกอบด้วยกำรควบคุมคณุภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ 
และกำรประเมินคณุภำพ 

   

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (3 
ตัวบ่งชี้) 

   

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 5 ข้อ 5.00 ดีมำก 
2.2 ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำวำรสำรวิชำกำรให้ผำ่นกำรรับรองคุณภำพ
ของศูนย์ดัชนีอ้ำงอิงวำรสำรไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) 6 ข้อ 5.00 

ดีมำก 

2.3 กำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคม 
6 ข้อ 5.00 

ดีมำก 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2  5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบท่ี 1-2  5.00 ดีมาก 
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ตารางผนวกท่ี 14  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (สถาบันอยุธยาศึกษา) 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมิน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 
การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 กระบวนการพัฒนาแผน (1 ตัวบ่งชี้)   

1.1 กำรบริหำรเพื่อกำรก ำกับตดิตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 6 ข้อ 5.00 ดีมำก 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหน่วยงาน (1 ตัวบ่งชี้)    
2.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 5.00 ดีมำก 
    

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2  5.00 ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบท่ี 1-2  5.00 ดีมาก 

 

ตารางผนวกท่ี 15  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

องค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงา
น 

คะแนน 
การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการภายในสถาบันวจิัยและพัฒนา (1 ตัวบ่งชี้)   

1.1 กำรบริหำรเพื่อกำรก ำกับตดิตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 6 ข้อ 5.00 ดีมำก 
เกณฑ์การประเมิน    
1. มีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงำนและพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปี
ตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลตุำมตวับ่งช้ี และเป้ำหมำยของแผนกลยทุธ์ 

   

2. ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจำกปัจจัยภำยนอกหรือปัจจัยภำยในที่ไมส่ำมำรถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

   

3. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนท้ัง 10 ประกำรทีอ่ธิบำยกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน    

4. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ อย่ำงน้อย 1 ด้ำน และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

   

5. จัดท ำแผนและส่งเสรมิให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำน    
6. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกท่ี
เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของหน่วยงำนท่ีได้ปรับให้
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคณุภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนหน่วยงำน
ตำมปกติที่ประกอบด้วยกำรควบคมุคุณภำพ กำรตรวจสอบคณุภำพ และกำร
ประเมินคุณภำพ 

   

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1  5.00 ดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงา
น 

คะแนน 
การประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา (5 ตัวบ่งชี้)   
2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรใหบ้ริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

5 ข้อ 5.00 ดีมำก 

2.2 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนหอ้งสมุด 
5 ข้อ 4.00 ด ี

2.3 กำรจดัสภำพแวดล้อมใหเ้อื้อตอ่กำรเรียนรู ้ 8 ข้อ 5.00 ดีมำก 
2.4 ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 4 ข้อ 4.00 ด ี
2.5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 ข้อ 4.00 ด ี

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2  4.40 ดี 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชีข้ององค์ประกอบท่ี 1-2  4.50 ดี 

 

ตารางผนวกท่ี 16  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (คณะครุศาสตร์) 

ชื่อหลักสูตร 
มาตรฐานตามเกณฑ ์

องค์ประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 2 – 4 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ
หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาโท    

1. กำรบริหำรกำรศึกษำ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.37 ด ี
2. กำรจัดกำรกำรเรียนรู ้ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.27 ด ี

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต    
3. ประกำศนียบตัร สำขำวิชำชีพคร ู ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.33 ด ี

หลักสูตรปริญญาตรี    
4. กำรสอนภำษำไทย ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.24 ด ี
5. กำรศึกษำปฐมวัย ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.55 ด ี
6. กำรศึกษำพิเศษและกำรสอนภำษำไทย ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.62 ด ี
7. พลศึกษำ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.50 ด ี
8. กำรสอนภำษำอังกฤษ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.21 ด ี
9. คณิตศำสตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.35 ด ี
10. คอมพิวเตอร์ศึกษำ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.32 ด ี
11. สังคมศึกษำ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.22 ด ี
12. วิทยำศำสตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.23 ด ี
13. กำรประถมศึกษำ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 2.87 ปำนกลำง 

คะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบท่ี 2-4 ทุกหลักสูตร  3.31 ดี 
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ตารางผนวกท่ี 17  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

ชื่อหลักสูตร 
มาตรฐานตามเกณฑ ์

องค์ประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องค์ประกอบที่ 2 – 4 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ
หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรี    
1. ภำษำอังกฤษ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 2.86 ด ี
2. ภำษำญี่ปุ่น ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.27 ด ี
3. นิเทศศำสตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.41 ด ี
4. ภำษำไทย ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.49 ด ี
5. นิติศำสตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.79 ด ี
6. ประวัติศำสตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.03 ด ี
7. กำรพัฒนำชุมชน ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.17 ด ี
8. ดนตร ี ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.11 ด ี
9. ดนตรสีำกล ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.12 ด ี
10. รัฐประศำสนศำสตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.34 ด ี
11. ศิลปกรรม ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.08 ด ี
12. ศิลปะกำรแสดง ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.06 ด ี
13. สหวิทยำกรอสิลำม ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.15 ด ี
14. กำรปกครองท้องถิ่น ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.77 ด ี
15. ภำษำจีน ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 2.91 ปำนกลำง 

คะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบท่ี 2-4 ทุกหลักสูตร  3.24 ดี 
 

ตารางผนวกท่ี 18  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (คณะวิทยาการจัดการ) 

ชื่อหลักสูตร 
มาตรฐานตามเกณฑ ์

องค์ประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องค์ประกอบที่ 2 – 4 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 

หลักสูตรปริญญาโท    

1. บริหำรธรุกิจ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.29 ด ี
หลักสูตรปริญญาตรี    

2. กำรบัญชี ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.30 ด ี
3. กำรจัดกำร ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.33 ด ี
4. กำรตลำด ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.35 ด ี
5. กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.16 ด ี
6. กำรจัดกำรโลจิสติกส ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.52 ด ี
7. กำรท่องเที่ยว ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3004 ด ี
8. คอมพิวเตอร์ธุรกจิ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.46 ด ี
9. เศรษฐศำสตร์ธรุกิจ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.72 ด ี
10. ธุรกิจระหว่ำงประเทศ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.24 ด ี
11. กำรเป็นผูป้ระกอบกำร ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.20 ด ี

คะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบท่ี 2-4 ทุกหลักสูตร  3.33 ดี 
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ตารางผนวกท่ี 19  ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
                       ประจ าปีการศึกษา 2559 (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ชื่อหลักสูตร 
มาตรฐานตามเกณฑ ์

องค์ประกอบท่ี 1 

ผลประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 2 – 4 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ
หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรี    
1. คณิตศำสตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.62 ด ี
2. วิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.26 ด ี
3. เคม ี ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.61 ด ี
4. เทคโนโลยีสำรสนเทศ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.41 ด ี
5. วิศวกรรมไฟฟ้ำ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.73 ด ี
6. เทคโนโลยีอุตสำหกรรม ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.45 ด ี
7. เกษตรศำตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.70 ด ี
8. จุลชีววิทยำ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.28 ด ี
9. คหกรรมศำสตร ์ ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.46 ด ี
10. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.57 ด ี
11. กำรจัดกำรเทคโนโลยีอตุสำหกรรม ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.66 ด ี
12. สำธำรณสุขชุมชน ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.21 ด ี
13. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.31 ด ี
14. เทคโนโลยีกำรผลติพืช ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.39 ด ี
15. วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม ผ่ำน/ได้มำตรฐำน 3.26 ด ี

คะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบท่ี 2-4 ทุกหลักสูตร  3.46 ดี 
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ผลการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
คณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการ

สถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติ
เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของแต่ละหน่วยงาน 
โดยแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
1. คณะครุศาสตร์   
1.1 ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 40.00) และ

ต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 60.00) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  

- ก าหนดนโยบายให้อาจารย์สามารถศึกษาต่อนอกเวลาราชการ และวันท าการปกติเป็นบางวัน โดยใช้วิธีการจัดตารางเรียน
ตารางสอน เพื่อเอื้อให้อาจารย์สามารถแบ่งเวลาไปศึกษาต่อได้  

- จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ โดยเน้นการท าเอกสาร ต ารา และงานวิจัย เพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
- จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อสนบัสนนุงานวิจัยของอาจารย ์
- ก าหนด KPI รายบุคคลเพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการผลติผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

1.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ใน
การขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

1.3 ควรเร่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

- จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอั งกฤษและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับคณาจารย์และนักศึ กษา 
ทุกช้ันปีอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา และมีการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระบบ Ellis และก าหนดเกณฑ์ 
  

1.4 ควรพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

- คณะมีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพครูใน 4 มาตรฐาน โดยคณาจารย์ในคณะมีส่วนร่วม 
ในการเสนอและด าเนินโครงการ 

- ก าหนดให้ทุกสาขาวิชามีหลักสูตรอบรมบุคลากรทางการศึกษาตามศาสตร์สาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน ท้องถิ่น 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

1.5 ควรส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
กิจกรรมการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาส
และกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 

- คณะมีโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยให้ครู  บุคลากรทางการศึกษา และ
นักศึกษาเข้าร่วมประกวด พร้อมท้ังจัดสรรทุนวิจัยที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  

1.6 ควรสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
และเป็นที่พ่ึงให้กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีบริการ 

-  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ก าหนดค่านิยมองค์กร คือ “เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้” และ
ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 

1.7 ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
บุคลากร ผลงานวิชาการ การวิจัย รวมถึงการหาแหล่งทุนจากภายนอก
เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะมีความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการพัฒนาการผลิตครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1.8 ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการที่จะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ของแต่ละหน่วยงาน 

- คณะมีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม
จ านวนบุคลากรระดับปริญญาเอกและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มสีมรรถนะการปฏิบัติงานสูงขึ้น  

- ผู้บริหารคณะเปิดโอกาสให้บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้งานด้านการบริหาร เช่น การแต่งตั้งให้เข้ามาเป็น
คณะท างานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของคณะ  

1.9 ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 

-  คณะมีโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ด้าน คือ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดขอบ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และทักษะการจัดการเรียนรู้  และพัฒนา
นักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด คือ ให้เป็นผู้“ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา”  

1.10 ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ในยุคสังคมสารสนเทศ 

- คณะมีแผนปรับปรุงหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู้ และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ซึ่งจัดท าร่างหลักสูตรเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรอเสนอสภาวิชาการ 

1.11 ควรมีบทบาทในการน าองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

- คณะเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบนในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน 10 โรงเรียน และปีงบประมาณ พงศ. 2561 จ านวน 17 โรงเรียน เพื่อให้ครูในโรงเรียนมีความเช่ียวชาญ 
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น จนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต 

1.12 ควรเพิ่มหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงการเป็นผู้น าในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

- คณะมีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (PBL) กระบวนการท างานชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การพัฒนาครู
ของครู (อาจารย์) และหลักสูตรจิตตปัญญาศึกษา 
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1.13 คณะครุศาสตร์ควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาครูโรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคง 

- มีการพัฒนาครูโรงเรียนสาธิตเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและมั่นคง โดยคณะครุศาสตร์ได้รับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
ส าหรับครูโรงเรียนสาธิตจ านวน 10 อัตรา แบ่งเป็นโรงเรียนสาธิตปฐมวัย จ านวน 2 อัตรา โรงเรียนประถมสาธิต 
จ านวน 3 อัตรา โรงเรียนสาธิตมัธยม จ านวน 5 อัตรา จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูโรงเรียนสาธิตได้พัฒนาตนเอง
เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่สกอ.ก าหนด โดยต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทและมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี เพื่อบรรจุในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ท าให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในวิชาชีพ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
2.1 ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 40.00) และ

ต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 60.00) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ” ในปีการศึกษา 2560 
ด าเนินการทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
เพื่อเพ่ิมจ านวนคณาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ใน
การขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

2.3 ควรเร่งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การศึกษาให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

- จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ” ในปีการศึกษา 2560 
ด าเนินการทั้งหมด 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน และมีผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละด้านให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 
เพื่อเพ่ิมจ านวนคณาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการ 

2.4 ควรพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

- ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น คือ (1) “สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ส าหรับ
นักศึกษา ต ารวจ และผู้สนใจ (2) “ติว ภาค ก ส าหรับสอบรับราชการ” ด าเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2560 
มีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 125 คน 

2.5 ควรส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
กิจกรรมการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาส
และกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 

- จัดตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการของคณะ เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกัน 

2.6 ควรสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
และเป็นที่พ่ึงให้กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีบริการ 

- จัดเสวนาสาธารณะ ครั้งท่ี 1 เดือนธันวาคม 2560 โครงการ “ขุดคลองบางบาล บางไทร 23 กิโลเมตร” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการที่ให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้มีความ
เป็นแหล่งวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.7 ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
บุคลากร ผลงานวิชาการ การวิจัย รวมถึงการหาแหล่งทุนจากภายนอก
เข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 

- จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อสร้าง
ความร่วมมือด้านวิชาการ การประกันคุณภารการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการออกสู่สังคมสาธารณะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทางวิชาการร่วมกัน 

2.8 ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการที่จะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ของแต่ละหน่วยงาน 

- วางแผนการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และ 
การวางแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพก่อนท่ีจะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร 

2.9 ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 

- จัดอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี  
มีจิตอาสา” โดยการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม และการลงไปพัฒนา
พื้นที่ของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น 

2.10 ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ยุคสังคมสารสนเทศ 

- พัฒนาหลักสูตร “บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา” เพื่อผลิตบัณฑิตออกไปท างานในต าแหน่ง
บรรณารักษ์ นักจัดการข้อมูล นักจัดการความรู้ และนักวางแผน/วางระบบข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2.11 ควรมีบทบาทในการน าองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

- จัดท าชุดโครงการวิจัย “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพึ่งตนเอง กรณีศึกษาชุมชนบ้านลาว ต าบล
เทวราช อ าเภอไชยโย จังหวัดอ่างทอง” โดยการน าศาสตร์ของแต่ละสาชาลงพื้นที่ท าวิจัยและน าผลการวิจัยมา
พัฒนาชุมชนบ้านลาวต่อไป 

3. คณะวิทยาการจัดการ   
3.1 ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 40.00) และ

ต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 60.00) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  

- คณะมีบุคลการทีม่ีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 9 คน และก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 14 คน มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 11 คน อยู่ระหว่างการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 10 คน  

- มีอาจารย์จ านวน 11 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยระดับสาขาวิชา จ านวน 12 สาขาวิชา รวมเป็นงบประมาณ 60,000 บาท  3.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการ

ขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

3.3 ควรเร่ งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

- คณะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกช้ันปี และจัดสรรทุนให้อาจารย์ไปอบรมระยะสั้นในประเทศ 
กลุ่มอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เพื่อตามศักยภาพของงบประมาณที่มีจ ากัด 
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3.4 ควรพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

- คณะมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นจ านวน 2 หลักสูตร เพื่อให้บริการแก่สังคมและท้องถิ่น คือ หลักสูตรอบรมครูสอนสังคม 
สู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และหลักสูตรอบรมมาตรฐานรายงานทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม  

3.5 ควรส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
กิจกรรมการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสและ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 

- คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าโครงการบริการวิชาการ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมตามศาสตร์
ของแต่ละสาขาให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและสามารถพ่ึงพาตนเอง 

3.6 ควรสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
และเป็นที่พ่ึงให้กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีบริการ 

- คณะมีการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรในคณะในการประชุม
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดนครนายก ท้ังนี้เพื่อให้บริการความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 

3.7 ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
บุคลากร ผลงานวิชาการ การวิจัย รวมถึงการหาแหล่งทุนจากภายนอกเข้า
มาสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 

- คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกับหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
ส านักงานส่งเสรมิการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กลุ่มตุ้มโฮม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ 

3.8 ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศกัยภาพในการที่จะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารของ
แต่ละหน่วยงาน 

- คณะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 สาย เพื่อให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน ทั้งด้านวิชาการและยกระดับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

3.9  ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 

- คณะมีโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  5  ด้าน คือ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดขอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

3.10 ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ยุคสังคมสารสนเทศ 

- คณะมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในปี 2561 จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมภาค
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรบรหิารธุรกิจสาขาการจดัการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ร่วมกับบรษิัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ให้มีรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

3.11 ควรมีบทบาทในการน าองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

- คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดบริการวิชาการโดยน าศาสตร์ของคณะถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4.1 ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 40.00) และ

ต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 60.00) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด  

- คณะมีบุคลการที่คุณวุฒิปริญญาเอก 9 คน และก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 14 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 11 
คน อยู่ระหว่างการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 10 คน  
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4.2 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการ

ขอก าหนด ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

- คณะมีอาจารย์ 11 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยระดับสาขาวิชา 12 สาขาวิชา รวมเป็นงบประมาณ 60,000 บาท  

4.3 ควรเร่ งพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษาให้มีความสามารถ 
ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษา
ให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน 

- คณะจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกช้ันปี และจัดสรรทุนให้อาจารย์ไปอบรมระยะสั้นในประเทศ 
กลุ่มอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เพื่อตามศักยภาพของงบประมาณที่มีจ ากัด 

4.4 ควรพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นในการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

- คณะมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้นจ านวน 2 หลักสูตร เพื่อให้บริการแก่สังคมและท้องถิ่น คือ หลักสูตรอบรมครูสอนสังคม 
สู่เศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 และหลักสูตรอบรมมาตรฐานรายงานทางการเงินและการวัดมูลค่ายุติธรรม  

4.5 ควรส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ นวัตกรรม และน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ใน
กิจกรรมการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย เพื่อเพ่ิมโอกาสและ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ 

- คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดท าโครงการบริการวิชาการ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม  
ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่นและสามารถ
พึ่งพาตนเอง 

4.6 ควรสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
และเป็นที่พ่ึงให้กับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีบริการ 

- คณะมีการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร โดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็นบุคลากรในคณะในการ
ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดนครนายก ท้ังนี้เพื่อให้บริการความต้องการของชุมชนในพื้นที ่

4.7 ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
บุคลากร ผลงานวิชาการ การวิจัย รวมถึงการหาแหล่งทุนจากภายนอกเข้า
มาสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 

- คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรกับหน่วยงาน 3 หน่วยงาน ดังนี้ 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กลุ่มตุ้มโฮม และกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

4.8 ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีศกัยภาพในการที่จะก้าวเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหารของ
แต่ละหน่วยงาน 

- คณะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้ง 2 สาย เพื่อให้มีความก้าวหน้าตามสายงาน ทั้งด้านวิชาการและยกระดับ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

4.9 ควรพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษา และตามอัตลักษณ์ที่คณะและมหาวิทยาลัยก าหนด 

- คณะมีโครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  5  ด้าน คือ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดขอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  

4.10 ควรพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานใน
ยุคสังคมสารสนเทศ 

- คณะมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ในปี 2561 จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมภาค
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ร่วมกับบริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ให้มีรูปแบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 

4.11 ควรมีบทบาทในการน าองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
ท าให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

- คณะก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดบริการวิชาการโดยน าศาสตร์ของคณะถ่ายทอดองค์ความรู้และงานวิจัยให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน 
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5. สถาบันวิจัยและพัฒนา   
5.1 ควรพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของอาจารย์ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาและตอบโจทย์ในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดตามนโยบายของรัฐบาล 
รวมทั้งการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้ทุนสนับสนุน” 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” 
3. โครงการพัฒนาบุคลากรในการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน (Standard Course) “มาตรฐานการปกป้อง
อาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection – Standard Course)” 
4. โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ด าเนินการคัดเลือกและเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น 

5.2 ควรจัดสรรหรือจัดหางบประมาณมาเพื่อการวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 2.00 ของ
งบประมาณในแต่ละปี เพื่อสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มสาขาวิชา 

- ส่งเสริมให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินผ่านส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.3 ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลด้านข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal 
bank) เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
และหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ 

- จัดท าฐานข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal bank) ดังนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยที่
เสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินผ่านส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และข้อเสนอ
โครงการวิจัยของนักวิจัยที่เสนอขอสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.4 ควรมีการจัดท าประเด็นนโยบายการวิจัย (Research focus) ระยะยาว  
เพื่อวางแนวทางการท าวิจัยและขอการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ  

- การก าหนดประเด็นนโยบายการวิจัย (Research focus) ระยะยาว เพื่อวางแนวทางการท าวิจัยและขอการสนับสนุน
งบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ดังนี้ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

5.5 ควรมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริการวิชาการ ส าหรับผู้อยู่ในวัย
ท างานและผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล 

- หลักสูตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน หลักสูตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ หลักสูตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้
พิการ (การสอนหวาย) และหลักสูตรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา   
6.1 ควรมีการสร้างงานวิจัย องค์ความรู้ด้านศิลปะอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างเอกลักษณ์ของอยุธยาศึกษาให้แพร่หลาย
เพื่อสร้างความโดดเด่นทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

- ได้รับการอุดหนุนงบประมาณการสร้างงานวิจัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการศึกษาข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคู่มือการท่องเที่ยวทางน้ ารอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ า สร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาผ่านงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญา 
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6.2 ควรพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อรองรับชุมชน นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและตา่งประเทศ เข้ามาใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวางและครบวงจร 

- พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
พระนครศรีอยุธยา โดยรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน ามาจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตา่งๆ เช่น หนังสือทางประวัติศาสตร์ทั้งภาษาไทย/องักฤษ งานวิจัย แผนที่ 
ภาพถ่ายทางอากาศ  

6.3 ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
รวมถึงเป็นผู้น าในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเมืองมรดกโลก 

- ข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
- ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความหลากหลายทางมรดกชาติพันธุ์” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
- ข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
- ข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏระหว่างส านักศิลปะวัฒนธรรม 
- ข้อตกลงความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
- ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิเล็ก-ประไฟ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” 
- จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวารสารวิชาการระดับชาติ 
- กิจกรรมน าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย  
- จัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

6.4 ควรจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาอยุธยา และแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

- โครงการเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
- โครงการเผยแพร่ภูมิปัญญาอยุธยา 
- กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งท่ี 1 – 4 
- โครงการศึกษาองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- กิจกรรมประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และครั้งที่ 2 

ประเทศมาเลเซียน-มะละกา 
6.5 ควรมีบทบาทในการเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
- โครงการอนุรักษ์และสร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา 
- กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเพ่ิมทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรามอยุธยา ครั้งท่ี 1 – 4 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เช่น พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชา พิธีหล่อเทียนพรรษา 
- กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย 
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7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
7.1 ควรก าหนดนโยบายใหบุ้คลากรในส านักงานที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศน าความรูไ้ปช่วยอาจารย์ในการผลติสื่อ และพัฒนานวัตกรรมในด้าน
การจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการบรหิารจัดการ 
รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการข้อมลูสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

- โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning เรื่อง การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 
- โครงการจัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีชีวิตเพื่อห้องสมุดมนุษย์ 

 

7.2 ควรมีนโยบายในการปรับปรุงการให้บริการส าหรับนักศึกษา เช่น การให้บริการ
หนังสือ E - book เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จ ากัด และลดปัญหา
การมีหนังสือที่ให้บริการจ านวนไม่เพียงพอ 

- พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ ( Smart University) โดยการจัดท าฐานข้อมูลเอกสารวิชาการ 
งานวิจัยอาจารย์ ดรรชนีวารสาร จดหมายเหตุ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการ 

 
7.3 ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายและพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการ ขยายจุด

บริการ wifi และความเสถยีรของระบบเครือข่าย โดยมีการตรวจสอบระบบ
เครือข่ายและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณขยายจุดบริการ WIFI ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณละ 1 ระบบ   
 
 

7.4 ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับ
หนังสือ เอกสารต ารา และสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อจัดหา
ให้เพียงพอและตรงตามความต้องการ 

- กิจกรรมการให้บริการเชิงรุก เช่น การบริการยืม – คืนหนังสือ ณ สถานท่ีที่ไปให้บริการ 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด 
- งานสัปดาห์ห้องสมุด “Library & IT Fair 2018” 
- แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านห้องสมุดและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพกิจกรรม 
การด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

คณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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