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ค ำน ำ 

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 49 และ 50 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยด้าน
การจัดการศึกษา การวิจัย และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  
โดยได้รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือประมวลข้อคิดเห็นเชิงพัฒนาและสะท้อนภาพของการพัฒนา
เปรียบเทียบกับนโยบาย เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้ก้าวหน้าตาม
บทบาทและภารกิจเพ่ิมขึ้น 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกท่าน  
ที่ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน และหวังว่ารายงานฉบับนี้   
จะเป็นเอกสารที่แสดงทิศทางผลการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา 1 ปี พร้อมแนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น โดยสามารถใช้สารสนเทศดังกล่าว
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 

รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย     
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม    
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 เรื่อง    ภผ5 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2562 เรื่อง    ภผ6 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ    ภผ7 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ     ภผ8 
และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหารและผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจในการบริหารงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของอธิการบดี (ดร.เกษม  บ ารุงเวช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภาพกิจกรรมการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
และอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 



 

บทสรุป 
ส ำหรับผู้บริหำร 

 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ขึ้นชุดหนึ่ง รวม 6 คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามความในมาตรา 50 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสนอรายงาน 
ต่อสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ขอเสนอรายงานผลการประเมินในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. ผลกำรประเมินมหำวิทยำลัย 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานตามกรอบ  

การประเมิน 5 ด้าน ดังนี้ 
1.1 ด้ำนงบประมำณเงินรำยรับและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 412.399 ล้านบาท และเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 116.756 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 529.155 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงร้อยละ 7.40 งบประมาณแผ่นดินลดลงร้อยละ 8.01  
เงินนอกงบประมาณ (รายได้) ลดลงร้อยละ 5.18 เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนเงินรายได้ระหว่างงบประมาณแผ่นดิน
กับเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) คิดเป็นร้อยละ 78.89 ต่อ 21.11 ซึ่งใกล้เคียงกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายได้ที่เป็นเงินนอกงบประมาณ ร้อยละ 85.00 มาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบ ารุงต่างๆ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 80.75 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ 100.00) มหาวิทยาลัยมีเงินสะสมคงคลังรวม 461.328 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 3.20 

1.2  ด้ำนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน รวม 369 โครงการ  ผลการด าเนินงาน

บรรลุผลตามตัวชี้วัดรวมร้อยละ 76.36 ยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการได้ส าเร็จมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ร้อยละ 100.00 และยุทธศาสตร์ที่ผลการด าเนินงาน
รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 76.92 ผลการประเมิน
ยุทธศาสตร์ทั้งหมดอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน 

1.3  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ผลการประเมินการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 

ทั้ง 5 องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.41 ระดับดี และสูงกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 คะแนน  
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1.4  ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย 52 ผลงาน ผู้ท าวิจัยรวม 127 คน 

คิดเป็นร้อยละ 38.25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด มีงบประมาณที่ได้ท าวิจัยคิดเป็นร้อยละ 3.06 ของ
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด (268.90 ล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณเพ่ือการวิจัยได้รับเพ่ิมขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1.91 ล้านบาท โดยมีการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 34.81 

1.5  ด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการ

รวม 7.741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 99.66  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 11,886 คน และได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยร้อยละ 88.94 

1.6  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมรวม 3.906 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ และมีการเบิกจ่าย
รวมร้อยละ 98.40 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยร้อยละ 89.62 

1.7 ด้ำนกำรสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1.258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
และมีการเบิกจ่ายรวมร้อยละ 100.00 ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยเฉลี่ยร้อยละ 89.62 

1.8  ด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 16 ฉบับ ได้ด าเนินการจริงจ านวน 12 ฉบับ 
ไม่ได้ด าเนินการรวม 4 ฉบับ หน่วยงานที่มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการตามล าดับ 

 

2. ผลกำรประเมินอธิกำรบดีในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ผลการประเมินอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ดร.เกษม  บ ารุงเวช) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้ 
2.1 ผลคะแนนด้านคุณภาพการบริหารงาน เท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในระดับมาก 
2.2 ผลงานด้านการบริหารงานตามพันธกิจ คะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน มากเป็นล าดับที่ 1  

ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน คะแนนเฉลี่ย 4.00 มากเป็นล าดับที่ 2 และด้านคุณลักษณะผู้น าองค์กร 
คะแนนเฉลี่ย 3.96 คะแนน เป็นล าดับที่ 3 และมีจุดเด่นคือมีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้
และมีปิยวาจา รองลงมา คือ มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก 

 

3. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะการพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยใน

ระยะต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ได้ ภายใต้ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคม 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

บทที่ 1 
 บทน ำและกรอบกำรประเมิน 

 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่ 10/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็น
อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี และให้รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี เสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ของการติดตามและประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรอบและเกณฑ์การประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูล
และกลุ่มเป้าหมายการประเมิน โดยแบ่งเป็นด้านยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 
และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การแปลผล  
และการจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  

พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือทราบและพิจารณา 

 

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
2.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  

และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

3.  บุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยจะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจของตน  
อันก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน 

4.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

5.  ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
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1.4  กรอบและเกณฑ์กำรประเมิน  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ตามช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี แบ่งออกเป็น 3 ดำ้น คือ 
ด้ำนที่ 1  ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ ค่าน้ าหนัก 0.40 
ด้ำนที่ 2  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ค่าน้ าหนัก 0.30 
ด้ำนที่ 3  ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน ค่าน้ าหนัก 0.30 
            ของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

  หมำยเหตุ        
1. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน น าผลมาจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร มาใช้ในการประเมินผลงานของอธิการบดี 
2. ค่าน  าหนักอิงตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

 
1.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้ำนที่ 1  ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ 

การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ 96.00) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย และจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานของอธิการบดี โดยรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในมหาวิทยาลัย 

ด้ำนที่ 2  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย 

- ระดับมหำวิทยำลัย จ านวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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- 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 

 
ด้ำนที่ 3  ด้ำนคุณลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร และผลสัมฤทธิ์

กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ 
คณะกรรมการติดตามฯ ด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามคุณลักษณะ
ของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  
รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณลักษณะของผู้น าองค์กร ได้แก่  
 - ด้านความเป็นผู้น าองค์กร (ภาวะผู้น า นักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อ 

ผลการปฏิบัติงาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่ดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคน 
ที่หลากหลาย ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนผู้ร่วมงานทุกระดับ ให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีการตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผล
และความถูกต้อง มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จ) 

 - ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (ความเป็นนักนวัตกรรม ( Innovator) ความ
เป็นตัวแทนองค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับ (Producer) ความเป็นผู้อ านวยการ (Director) 
ความเป็นนักก ากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน (Coordinator) ความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
(Mentor) และความเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)) 

2. ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่ การบริหารหน่วยงาน การสื่อสารและ
การสร้างเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการมีพฤติกรรม
ในการรักษาระเบียบวินัย   

3. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน 
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการด าเนินโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ 

 
เครื่องมือและวิธีกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำร และผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ 

จากกรอบการประเมินข้างต้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้ก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี จากบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และแบบสัมภาษณ์จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี
ตามเกณฑ์ข้างต้น เพ่ือประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็น จ ำนวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นฯ จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จ านวน 9 หน่วยงาน/คณะ ประกอบด้วย คณะ 4 คณะ (คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ
สถาบัน/ส านัก 5 หน่วยงาน (สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และส านักงานอธิการบดี)  

 กำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี  
 ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี รวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่อการบริหารงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงานตามความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร บุคลากรภายนอก นักศึกษา และศิษย์เก่า  

แบบสัมภาษณ์ฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อ 
การบริหารงานของอธิการบดี จ านวนทั้งสิ้น 55 คน พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 บุคลากรภายในและผู้แทนผู้บริหาร จ านวน 15 คน ประกอบด้วย ตัวแทน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ของแต่ละคณะ และเจ้าหน้าที่ 

กลุ่มที่ 2 บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี จ านวน 15 คน 
ประกอบด้วย ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น  

1. นายสมหวัง  ถุงสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. นางสดุดี  งานภู่พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 
3. นส.เกตุแก้ว  เปี่ยมสุข ครโูรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 
4. นส.ปภัสรา  ประกอบคุณ ครโูรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 
5 นางนุจรี  ภักดีเจริญ รองผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

   สาขาพระนครศรีอยุธยา 
6. นส.อาสรา  อังกาเรีย เจ้าหน้าที่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

    สาขาพระนครศรีอยุธยา 
7. นายสมชาย  ท่าตะเคียน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 
8. นายอาวุธ  สุวรรณโณ ผู้อ านวยการทัณฑสถานบ าบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 
9. นายสมยศ  โยธินกิจโกศล ผู้อ านวยการส่วนปกครอง ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษฯ 
10. นส.นริมล  ธรรมเจริญ เจ้าหน้าที ่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษฯ 
11. นางศิริภรณ์ คืนคลีบ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เทศบาลต าบลบางนมโค 
12. นส.แสงเดือน เกิดกิจ  ผู้ช่วยพัฒนาชุมชม เทศบาลต าบลบางนมโค  
13. นางธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสฐิ  รองปลัดเทศบาลต าบลเชียงรากน้อย   
14. นายภัณฑ์อเนก บุญอินทร์ ตัวแทนบริษัท กองทิพย์วิศวกรรม จ ากัด  
15. ดร.ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ ผู้จัดการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา    

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาและศิษย์เก่า จ านวน 25 คน ประกอบด้วย นายกสโมสรนักศึกษา 
นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาของแต่ละคณะ และตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละคณะ 
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1.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมินผล และกำรแปลผล 
ด้ำนที่ 1  ด้ำนยุทธศำสตร์ กำรเงินและงบประมำณ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ และการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาจากเกณฑ์ตามผลการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่ายตามที่
รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณาจากร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ  ตามหลักเกณฑ์คะแนนและ
ระดับการแปลผลดังนี้ 

 
 
ร้อยละ  90.01 - 100.00 =  5  คะแนน  ระดับมากที่สุด 
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    0.01 – 30.00 =  1  คะแนน  ระดับต้องปรับปรุง 

 
 
 
ด้ำนที่ 2  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยก าหนดช่วงคะแนนการประเมินและระดับการแปลผล ดังนี้ 

 

คะแนน 4.51 – 5.00   = ระดับมากท่ีสุด 
คะแนน 3.51 – 4.50 =    ระดับมาก 
คะแนน 2.51 – 3.50 =    ระดับปานกลาง 
คะแนน 1.51 – 2.50 =    ระดับน้อย 
คะแนน 0.01 – 1.50 =    ระดับน้อยที่สุด  

 

หมำยเหตุ      
ที่มาของคะแนนการประเมินเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

มหาวิทยาลัย 
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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 ด้ำนคุณลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร และ
ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ 

ก) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใน

แต่ละข้อค าถาม แต่ละประเด็น แต่ละด้าน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของปลายเปิด และข้อเสนอแนะ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นฯ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ประกอบด้วยระดับความคิดเห็นและเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้ 

 

             ระดับควำมคิดเห็น 

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

         

 
 

ข) จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนของอธิกำรบดี  

 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากประเด็นค าถาม เช่น ความต้องการและความคาดหวังในฐานะของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต ภาวะผู้น า/ความสามารถ การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

บทที่ 2 
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยการรวบรวมสารสนเทศด้านการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ประวัติความเป็นมา 
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ 
2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
2.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2.6 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2.7 ข้อมูลด้านบุคลากร 
2.8 ข้อมูลด้านนักศึกษา 
2.9 ข้อมูลด้านหลักสูตร 

2.10 ข้อมูลด้านงบประมาณ 
2.11 ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ 
2.12 ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.13 ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ  
2.14 ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2.15 ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2.16 ข้อมูลด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ 

และต่างประเทศ  
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2.1 ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000   

ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานทรัพย์ 
ส่วนพระองค์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม ต่อมาในปี พ.ศ. 2467 ได้ตั้งโรงเรียนครูมูลกสิกรรมขึ้น 
สอนวิชากสิกรรมที่ต าหนักเพนียดอีกหนึ่งแห่ง ในปี พ.ศ. 2475 ได้ท าการรวมโรงเรียนทั้งสองเข้าด้วยกัน  
ณ ต าหนักเพนียด เมื่อทางราชการประกาศยุบมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงมีฐานะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล  
ประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต่อมาได้ย้ายโรงเรียนจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารต าบลหัวแหลม แยกเป็น  
สองโรงเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” และ “โรงเรียน
ฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในปี พ.ศ. 2479 และได้ท าการย้ายโรงเรียนฝึกหัด
ครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปอยู่ที่ราชพัสดุติดกับวัดวรโพธิ์ (โรงเรียนประตูชัยในปัจจุบัน) 
โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้ายไปอยู่ที่ต าบลหอรัตนชัย (หอพักอู่ทอง
ในปัจจุบัน) พ.ศ. 2484 

พ.ศ. 2491 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ยกฐานะกองการฝึกหัดครู เป็นกรมการฝึกหัดครู  
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2497 และได้เริ่มต้นผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)  
ในปี พ.ศ. 2498 

พ.ศ. 2509 ได้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยามาตั้ง ณ เลขที่ 96 หมู่ 2 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยกฐานะขึ้นเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และได้ท าการรวมโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  เข้ากับวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาในปี พ.ศ. 2511 ต่อมาได้ท าการเปิดสอนถึงระดับ
ปริญญาตรี (คบ.) หลักสูตร 2 ปี ในปี พ.ศ. 2517 

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

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

หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5  ป.กศ. และ ป.ป.   
พ.ศ. 2526 เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) เทคนิค

การอาชีพ เพ่ิมเติม 6 วิชาเอก เปิดสอนถึงปีการศึกษา 2527 เท่านั้น 
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พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรสาขา
วิชาชีพครูครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร พระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราสัญลักษณ์ราชภัฏแก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

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

พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

ตั้งแต่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2448 จนถึงปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาก่อตั้ง
มาแล้วเป็นระยะเวลา 114 ปี 
 

2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์  
ปรัชญา 

 คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 

วิสัยทัศน์ 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ภายในปี พ.ศ. 2564 

พันธกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้ 

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญา
ของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้า
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง  
ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

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

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสม 
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 

อัตลักษณ์ 
มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 

เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มหาวิทยาลัยมีเป้าประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น  
ด้วยการเป็นคนเก่งมีความรู้ รักท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

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

มีทักษะในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
(4) ด้านบุคลิกนิสัย มีความใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา  
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2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยเป้าประสงค์ดังนี้ 
- สืบสานโครงการตามพระราชด าริและน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
- ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 
- ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิต พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยเป้าประสงค์ดังนี ้
- ผลิตครูที่มีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศสอดคล้องตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
- พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสูง 
- พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  ประกอบด้วยเป้าประสงค์ดังนี้ 
- ยกระดับคุณภาพและความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม และด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก 

- ยกระดับบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและสมรรถนะที่สูงขึ้นตามสายงานของตนเอง 
- ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมให้น าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งระดับชาติ นานาชาติ หรือ

น าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
- พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ประกอบด้วยเป้าประสงค์ดังนี้ 
- มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระบบสากล 
- ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Green University 
- ยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University 
- มีเครือข่ายการท างานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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2.4  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม  มีการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 และการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 มีหน่วยงานหลักจ านวน 9 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. คณะครุศาสตร ์
- ส านักงานคณบดี 
- โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
- โรงเรียนประถมสาธิต 
- โรงเรียนสาธิตมัธยม 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ส านักงานคณบดี 
- ภาควิชามนุษยศาสตร์ 
- ภาควิชาสังคมศาสตร์ 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
- ส านักงานคณบดี 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ส านักงานคณบดี 
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
- ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

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

6. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

7. สถาบันอยุธยาศึกษา 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

8. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ส านักงานผู้อ านวยการ 

 9.  ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ส านักงานผู้อ านวยการ
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ภาพที่ 2.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงปี พ.ศ. 2549 

     

 สถาบันวิจัยและพฒั
นา 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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อธิการบดี 

รองอธิการบดี 

ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์/สถำบัน/ส ำนัก คณบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี 

รองคณบดี 

หัวหน้าส านักงาน 

รองผู้อ านวยการ ศูนย์/สถาบัน/ส านัก 

หัวหน้าส านักงาน/ผู้อ ำนวยกำรกอง 

ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการบริหารงาน 

 

สภาวิชาการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

สภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 
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2.5 รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1. นายอภิชาติ    จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายไพบูลย์ เสียงก้อง อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3. ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปราจิน เอ่ียมล าเนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายด ารง พุฒตาล ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(ลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561) 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งแทน ดร.ดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล (ได้รับโปรดเกล้ำฯ วันที่ 26 กันยำยน 2562) 

6. ดร.วราภรณ ์ สีหนาท ผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. ดร.สุรพงษ์ มาลี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายดุลย์พิชัย โกมลวานิช ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
14. ดร.เกษม บ ารุงเวช อธิการบดี 

(พ้นจากต าแหน่งตามวาระเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562) 
ผู้ด ารงต าแหน่งแทน รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร์ (รักษาราชการต้ังแตว่ันที่ 9 มิถุนายน 2562  
และได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562) 

15. นายสุทัศน์ อู่ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้แทนผู้บริหาร 

(พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ด ารงต าแหน่งแทน ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)   
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้แทนผู้บริหาร 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล ผู้แทนผู้บริหาร 
19. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ ผู้แทนผู้บริหาร  

(พ้นจากต าแหน่ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ด ำรงต ำแหน่งแทน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธำตรี  มหันตรัตน์)   
20. ดร.นพดล ปรางค์ทอง ผู้แทนคณาจารย์ 

(พ้นจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ด ารงต าแหน่งแทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกาณฑ์ นามรัมย์) 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้แทนคณาจารย์ 

(พ้นจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ด ารงต าแหน่งแทน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี)  
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวี ฝ้ายเทศ ผู้แทนคณาจารย์ 

(พ้นจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ด ารงต าแหน่งแทน นายประพันธ์  แสงทองดี) 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม ผู้แทนคณาจารย์ 

(พ้นจากต าแน่งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ด ารงต าแหน่งแทน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์) 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

(พ้นจากต าแน่งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ผู้ด ารงต าแหน่งแทน ดร.นพดล  ปรางค์ทอง) 
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2.6 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. ดร.เกษม    บ ารุงเวช อธิการบดี 
2. นายจิรศักดิ์     ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร    ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และวิจัยและพัฒนา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี    มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท    เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
8. ดร.กิติมา   ทามาลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝา่ยบริการวชิาการและสหกิจศึกษา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ   รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา   มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
14. ดร.จงกล    เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
16. ดร.นริสานันท์     เดชสุระ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
17. นายสุทัศน์ อู่ทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
18. นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 

คณะกรรมการบริหารทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี    มหันตรัตน์ รองอธิการบดี 
2. นายจิรศักดิ์     ชุมวรานนท์ รองอธิการบดี 
3. ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม รองอธิการบดี 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองอธิการบดี 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท    เจริญผล ผู้ช่วยอธิการบดี 
7. นายนรินทร์ อุ่นแก้ว ผู้ช่วยอธิการบด ี
8. นางสาวสุดารัตน ์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบด ี
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.7 ข้อมูลด้านบุคลากร 
  ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 – 2.5 
 

ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รวม สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รวม สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ รวม 

1. ข้าราชการพลเรือน 91 11 102 88 11 99 87 11 98 

2. ลูกจ้างประจ า - 21 21 - 17 17 - 17 17 

3. พนักงานมหาวิทยาลัย 235 129 364 245 130 375 245 131 376 

4. พนักงานราชการ - 32 32 - 30 30 - 31 31 

5. อาจารย์ชาวต่างประเทศ 7 - 7 7 - 7 10 - 10 

6. เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา - 108 108 - 103 103 - 110 110 

รวมบุคลากรทั้งสิ้น (คน) 333 301 634 340 291 631 342 300 642 

ร้อยละ 52.52 47.48 100 53.88 46.12 100 53.27 46.73 100 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.1 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 จ านวนบุคลากรทั้ง 2 สาย มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากร 

สายวิชาการ ร้อยละ 53.27 และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 46.73 เมื่อจ าแนกประเภทบุคลากรพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากที่สุดและข้าราชการพลเรือน
มีแนวโน้มลดลง  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 2.2  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

ปีงบประมาณ 
บุคลากรสายวิชาการ ผู้ลาศึกษาต่อ  

(ระดับปริญญาเอก) 
ผู้ได้รับทุน 

จากมหาวิทยาลัย 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 
รวมทั้งหมด 

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

พ.ศ. 2560 242 74.23 84 25.77 326 45 13.80 3 6.67 6 

พ.ศ. 2561 241 72.37 92 27.63 333 49 14.71 12 24.49 1 

พ.ศ. 2562 240 72.29 92 27.71 332 50 15.06 33 66.00 2 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.2 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 บุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

มีผู้ลาศึกษาต่อ จ านวน 50 คน (จากบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด 332 คน) คิดเป็นร้อยละ 15.06 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 43 คน และข้าราชการพลเรือน 7 คน มีผู้ส าเร็จการศึกษา
รายงานตัวกลับมาปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน   
 

หมายเหตุ      1. บุคลากรสายวิชาการไม่นับรวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

 2. * หมายถึง ร้อยละเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ลาศึกษาต่อ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 2.3  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อและได้รับทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงาน 
ลาศึกษาต่อ 

เต็มเวลาราชการ 
ลาศึกษาต่อ 

โดยใช้เวลาราชการบางส่วน 
ลาศึกษาต่อ 

โดยไม่ใช้เวลาราชการ 
รวม 

รวมท้ังหมด 

ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว ทุนมหาวิทยาลยั ทุนส่วนตัว 

คณะครุศาสตร์ - - - - 7 3 7 3 10 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 - 1 5 2 6 4 10 

คณะวิทยาการจัดการ - - - 1 14 2 14 3 17 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 4 1 - 3 3 6 7 13 

รวม 3 5 1 2 29 10 33 17 50 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรสายวิชาการท่ีลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 50 คน ซึ่งมีผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัย จ านวน 33 คน ผู้ได้รับ

ทุนส่วนตัว จ านวน 17 คน โดยมีการลาศึกษาต่อเต็มเวลาราชการ จ านวน 8 คน  และลาศึกษาต่อโดยแบบไม่เต็มเวลาราชการ จ านวน 42 คน  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 2.4  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

ระดับวุฒิการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 

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

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี - - 106 35.22 - - 98 33.68 - - 99 33.00 

2. ปริญญาตรี 7 2.10 168 55.81 7 2.06 158 54.30 8 2.34 167 55.67 

3. ปริญญาโท 242 72.67 26 8.64 241 70.88 34 11.68 242 70.76 33 11.00 

4. ปริญญาเอก 84 25.23 1 0.33 92 27.06 1 0.34 92 26.90 1 0.33 

รวม 333 100.00 301 100.00 340 100.00 291 100.00 342 100.00 300 100.00 

รวมบุคลากรทั้งหมด 634 631 642 

เปรียบเทียบร้อยละ 
บุคลากรแต่ละประเภท 

52.52 47.48 53.88 46.12 58.27 46.73 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 
จากตารางที่ 2.4 พบว่าบุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 25.23 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 27.06 

(เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560) และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 26.90 (ลดลงจากปี พ.ศ. 2561) ทั้งนี้ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 40.00) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 2.5   ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม ข้าราชการ 
พลเรือน 

พนักงาน
มหาวิทยาลยั 

รวม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. อาจารย์ 48 224 272 83.44 41 218 259 77.78 34 203 237 71.39 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 38 11 49 15.03 42 27 69 20.72 48 40 88 26.51 

3. รองศาสตราจารย์ 5 - 5 1.53 5 - 5 1.50 5 2 7 2.10 

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

รวม 91 235 326 100.00 88 245 333 100.00 87 245 332 100.00 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

จากตารางที่ 2.5 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 บุคลากรสายวิชาการทั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนทุกป ีคิดเป็นร้อยละ 16.56 ร้อยละ 22.22 และร้อยละ 28.61 ตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บุคลากรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ่ิมขึ้น จ านวน 19 คน 
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในขณะที่ต าแหน่งรองศาสตราจารย์มีจ านวนเพ่ิมข้ึน 2 คน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป
ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 60.00) 
 

หมายเหตุ จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่นับรวมอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2.8 ข้อมูลด้านนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีรายละเอียดตามตารางที่ 2.6 - 2.8  

ตารางท่ี 2.6  ข้อมูลนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษาของนักศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 

จ านวนนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
รวม 

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

นักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

ภาคปกติ 1,486 1,479 1,388 1,828 1,398 1,990 1,171 1,121 911 815 939 866 5,300 4,937 5,155 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. -  -  455 271 204 654 284 318 101 62 158 1,210 617 680 

รวม 1,486 1,479 1,388 2,283 1,669 2,194 1,825 1,405 1,229 916 1,001 1,024 6,510 5,554 5,835 
นักศึกษา 

ระดับ ป.บณัฑิต 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 196 84 78 -  - - -  - - -  - - 196 84 78 

นักศึกษา 
ระดับปริญญาโท 

ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 162 76 149 24 8 8 37 17 53 -  - - 223 101 210 

นักศึกษา 
ระดับปริญญาเอก 

ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 11  3 3 -  - - -  - - -  - - 11 3 3 

รวมท้ังสิ้น (คน) 1,855 1,642 1,618 2,307 1,677 2,202 1,862 1,422 1,282 916 1,001 1,024 6,940 5,742 6,126 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 21สิงหาคม 2562) 

 
จากตารางที่ 2.6 พบว่าจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2562 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 จ านวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 6.68 โดยมีนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.06 นึกศึกษาระดับ ป.บัณฑิต ลดลงร้อยละ 7.14 และนักศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ิมขึ้นร้อยละ 107.92 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกไม่มี
การรับนักศึกษาเนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 2.7  ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 

หน่วยงาน 
ส าเร็จปีการศึกษา 2559 ส าเร็จปีการศึกษา 2560 ส าเร็จปีการศึกษา 2561 

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

ระดับปริญญาตรี 
1. คณะครศุาสตร ์ 391 308 78.77 83 21.23 375 288 76.80 87 23.20 426 327 76.76 99 23.24 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 496 293 59.07 203 40.93 631 340 53.88 291 46.12 655 452 69.01 203 30.99 

3. คณะวิทยาการจัดการ 400 202 50.50 198 49.50 456 208 45.61 248 54.39 475 321 67.58 154 32.42 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 345 190 55.07 155 44.93 343 180 52.48 163 47.52 249 205 82.33 44 17.67 

รวม/ร้อยละ 1,632 993 60.85 639 39.15 1,805 1,016 56.29 789 43.71 1,805 1,305 72.30 500 27.70 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ป.บัณฑิต 120 112 93.33 8 6.67 91 72 79.12 19 20.88 78 72 92.31 6 7.69 

2. ปริญญาโท 78 49 1.28 77 98.72 22 - - 22 100 48 12 25.00 36 75.00 

3. ปริญญาเอก  ---------------------------------------------------------------------- ปรับปรุงหลักสูตร ---------------------------------------------------------------------- 
รวม/ร้อยละ 198 113 57.07 85 42.93 113 72 63.72 41 36.28 126 84 66.67 42 33.33 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

 
จากตารางที่ 2.7 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับปริญญาตรีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 60.85 ร้อยละ 56.29 และร้อยละ 72.30 ตามล าดับ และระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 42.93 ร้อยละ 63.72 และร้อยละ 66.67 ตามล าดับ  
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึน ระดับบัณฑิตศึกษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีการปรับปรุงหลักสูตรไม่มี

การรับนักศึกษาเข้าใหม่เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
หมายเหตุ ไม่นับรวมนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำที่ค้ำงรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 2.8    ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561                      

หน่วยงาน ปีการศึกษา 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนผู้มีงานท า 
เทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

2559 508 433 85.24 

2560 314 283 90.13 

2561 265 256 96.60 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

2559 181 124 68.51 

2560 325 220 67.69 

2561 299 230 76.92 

คณะวิทยาการจัดการ 

2559 192 133 69.27 

2560 254 134 52.76 

2561 99 87 87.87 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

2559 177 168 94.92 

2560 257 177 68.87 

2561 152 152 100.00 

รวม 

2559 1,058 858 81.10 

2560 1,150 814 70.78 

2561 815 725 88.95 
ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.8  ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมร้อยละ 88.95 

เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 18.17 โดยบัณฑิตที่มีงานท ามากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละ100.00 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 96.60  คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 87.87 และน้อยที่สุด คือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 76.92 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.9 ข้อมูลด้านหลกัสูตร  

 ในระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการเปิดสอนใน 4 คณะ มีข้อมูลหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต รายละเอียดตามตารางที่ 2.9 - 2.12 

 

ตารางท่ี 2.9 ข้อมูลจ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในมหาวิทยาลัยจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562  

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

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

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

1. คณะครุศาสตร์ 10 1 2 -  13 10 1 2 -  13 10 1 2 - 13 

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

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

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

รวม 50 1 3 -  54 52 1 3 -  56 52 1 3 -  56 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

จากตารางที่ 2.9 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 56 หลักสูตร ซึ่งในระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 มหาวิทยาลัยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 2 หลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ (การจัดการธุรกิจโรงแรมและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) โดยในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง       
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางท่ี 2.10 ข้อมูลหลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าแนกตามคณะนับรวมตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2564   

หน่วยงาน 
จ านวน
หลักสูตร 

หลักสูตรที่ต้องปรับปรุงตามรอบการประกันคุณภาพการศึกษา (จ านวน) 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 - 2564 

แผนปรับปรุง 
ได้รับอนมุัต ิ
จากสภา 

แผนปรับปรุง 
ได้รับอนมุัต ิ
จากสภา 

แผนปรับปรุง 

1. คณะครุศาสตร์ 13 1 - 6 10 3 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 2 3 1 3 9 

3. คณะวิทยาการจัดการ 13 1 2 2 - 11 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 1 2 2 1 12 

รวม 56 5 7 11 14 35 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.10 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนทั้งหมดจ านวน 56 หลักสูตร โดยมีแผนปรับปรุงหลักสูตรรวม 11 หลักสูตร แต่ได้ด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้รวม 14 หลักสูตร โดยคณะที่มีการปรับปรุงหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 10 หลักสูตร รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 3 หลักสูตร และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 หลักสู ตร ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 พบว่ามหาวิทยาลัยมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มขึ้น จ านวน 7 หลักสูตรและยังมีหลักสูตรที่รอการปรับปรุงตามรอบในปีการศึกษา 2563 – 2564 อีกรวมจ านวน 35 หลักสูตร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางท่ี 2.11   ข้อมูลสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกตแิละต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจ าแนกตามคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน นักศึกษา (คน) 
อาจารย์ประจ าคณะ

(คน) 
สัดส่วน 

อาจารย์ : นักศึกษา 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (บาท) 

1. คณะครุศาสตร์ 1,388 68 1:20.40 64,808.06 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,990 117 1:17.00 62,905.92 

3. คณะวิทยาการจัดการ 911 64 1:14.20 61,999.19 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 866 99 1:8.70 106,584.18 

รวม/เฉลี่ย 5,155 339 1:15.10 74,074.34 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

จากตารางที่ 2.11 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันในภาพรวมคิดเป็น 1 : 15.10  คณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบัน  
มากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 1 : 20.40 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 : 8.70 ส าหรับคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 106,584.18 บาท และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 61,999.19  บาท สาเหตุที่ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สูงกว่าคณะอ่ืน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายวัสดุห้องปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงกว่าทุกคณะ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางท่ี 2.12  เปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตจ าแนกตามคณะ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

หน่วยงาน 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (บาท) เปรียบเทียบร้อยละต้นทุนต่อหน่วยผลิตปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561เพ่ิมขึ้น (+) ลดลง (-) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. คณะครุศาสตร์ 38,819.83 64,808.06 66.95 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47,332.28 62,905.92 32.9 

3. คณะวิทยาการจัดการ 47,660.14 61,999.19 30.09 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94,365.85 106,584.18 12.95 

เฉลี่ยรวม 57,044.53 74,074.34 29.85 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

จากตารางที่ 2.12 แสดงให้เห็นว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวมงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 29.85 โดยคณะ 
ที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 66.95 เนื่องจากคณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเกี่ยวกับงบบุคลากร และกิจกรรมที่ลงปฏิบัติในพ้ืนที่ 
สูงกว่าทุกคณะ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.10 ข้อมูลด้านงบประมาณ  

 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รายละเอียดตามตารางที ่2.13 - 2.16 

 
ตารางท่ี 2.13  เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ที่ได้รับจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562   

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

เปรียบเทียบร้อยละงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กับ 2561 
เพ่ิมขึ้น (+) ลดลง (-) 

1. งบประมาณแผ่นดิน 402,683,100.00 448,332,700.00 412,399,400.00 -8.01 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 134,697,260.00 123,136,000.00 116,756,000.00 -5.18 

- งบประมำณรำยจ่ำยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.) 95,893,680.00 85,738,000.00  85,994,000.00  +0.30 

- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจดักำรศึกษำส ำหรับบุคลำกรประจ ำกำร (กศ.บป.) 15,729,600.00 13,939,000.00 10,226,000.00 -26.64 

- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจดักำรศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ (บัณฑติศึกษำ) 3,133,040.00 2,818,000.00 2,431,000.00 -13.73 

- เงินนอกงบประมำณ (รำยได้อื่น) 19,940,940.00 20,641,000.00 18,105,000.00 -12.29 

รวม 537,380,360.00 571,468,700.00 529,155,400.00 -7.40 
ท่ีมา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันเริ่มต้นปีงบประมาณ (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561) 

 
จากตารางที่ 2.13 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 529,155,400.00 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จ านวน 42,313,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.40 โดยงบประมาณแผ่นดิน ลดลงร้อยละ 8.01 และเงินนอกงบประมาณ ลดลงร้อยละ 5.18 
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ตารางท่ี 2.14  เปรียบเทียบเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) (ไม่รวมรายได้อ่ืนๆ) ที่ได้รับการจัดสรร ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562   

ประเภทงบประมาณ/ปีงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปรียบเทียบงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561 

เพ่ิมขึ้น (+) ลดลง (-) 

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

1. งบประมาณแผ่นดิน 402,683,100.00 77.82 448,827,163.29 79.10 430,573,400.00 78.89 -18,253,763.29 -4.07 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 114,756,320.00 22.18 118,558,400.00 20.90 115,195,000.00 21.11 -3,363,400.00 -2.84 

 - งบประมำณรำยจ่ำยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ (บก.ศ.) 95,893,680.00 18.53 101,801,400.00 17.94 100,926,800.00 18.49 -874,600.00 -0.86 

 - งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคลำกรประจ ำกำร (กศ.บป.) 15,729,600.00 3.04 13,939,000.00 2.46 10,226,000.00 1.87 -3,713,000.00 -26.64 

 - งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ  3,133,040.00 0.61 2,818,000.00 0.50 2,431,000.00 0.45 -387,000.00 -13.73 

- งบประมำณรำยจ่ำยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 
(บัณฑิตศึกษำคงคลัง) 

- - - - 1,611,200.00 0.30 +1,611,200.00  - 

รวม 517,439,420.00 100.00 567,385,563.29 100.00 545,768,400.00 100.00 -21,617,163.29 -3.81 

ท่ีมา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

 

จากตารางที่ 2.14 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ลดลง ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
เฉลี่ยร้อยละ 78.89 และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เฉลี่ยร้อยละ 21.11 

 

หมายเหตุ  เงินนอกงบประมำณ (เงินรำยได้) ไม่รวมรำยได้จำกผลประโยชน์ที่ได้จำกกำรใช้ที่รำชพัสดุ (ตลำดนัด) และรำยได้จำกกำรจัดบริกำรวิชำกำร (ศูนย์ฝึกปฏิบัติกำรวิชำชีพธุรกิจ 
และศูนย์หนังสือ)  
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ตารางท่ี 2.15  เปรียบเทียบรายการยอดเงินสะสมคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

ปีงบประมาณ  ยอดยกมา 

เปรียบเทียบยอดเงินสะสมระหว่างปี 
เพิ่มข้ึน (+) ลดลง (-) ของแต่ละปีงบประมาณ 

ยอดเงินสะสมคงคลัง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) 

พ.ศ. 2560 396,435,062.52 74,814,906.88 18.87 471,249,969.40 

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

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

ที่มา งานบัญชี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 

 

จากตารางที่ 2.15 มหาวิทยาลัยมียอดเงินสะสมคงคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 จ านวน 14.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.20 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรายได้จากเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางท่ี 2.16  เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

ประเภทรายจ่าย/
ปีงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวม (บาท) เปรียบเทียบร้อยละงบประมาณ 
ตามประเภทรายจ่าย  
พ.ศ. 2561 กบั 2562  
เพิ่มขึน้(+)  ลดลง (-) 2560 2561 2562 2560 2561 2562 2560 2561 2562 

1. งบบุคลากร 228,297,000.00 237,683,000.00 222,379,999.13 25,278,140.00 25,360,980.00 26,630,402.00 253,575,140.00 263,538,443.29 249,010,401.13 -5.51 

2. งบด าเนินงาน 58,374,200.00 56,093,600.00 95,894,610.87 78,109,111.00 82,695,478.54 81,047,982.29 136,483,311.00 138,789,078.54 176,942,593.16 27.49 

3. งบลงทุน 116,011,900.00 154,556,100.00 112,298,790.00 11,369,069.00 10,501,941.46 7,516,615.71 127,380,969.00 165,058,041.46 119,815,405.71 -27.41 

รวม 402,683,100.00 448,332,700.00 430,573,400.00 114,756,320.00 118,558,400.00 115,195,000.00 517,439,420.00 567,385,563.29 545,768,400.00 -3.81 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.16 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมลดลง ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ร้อยละ 3.81 โดยงบบุคลากรลดลงร้อยละ 5.51 ต่อปี งบด าเนินงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 27.49 เนื่องจากได้รับงบประมาณตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นขณะที่
งบลงทุนลดลงร้อยละ 27.41   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.11 ข้อมูลด้านการจัดกิจกรรม/โครงการ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการด าเนินงาน 377 โครงการ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2.17 – 2.19 
 
ตารางท่ี 2.17 ข้อมูลโครงการจ าแนกตามประเภทงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ประเภทงบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  

จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 194 430,573,400.00 78.90 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 183 115,195,000.00 21.10 

 - งบประมำณรำยจ่ำยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ (บ.กศ.) 162 100,926,800.00 18.49 

 - งบประมำณรำยจ่ำยกำรจดักำรศึกษำส ำหรับบุคลำกร 
   ประจ ำกำร (กศ.บป.) 

13 10,226,000.00 1.87 

 - งบประมำณรำยจ่ำยกำรจดักำรศึกษำระดับบณัฑติศึกษำ 8 4,042,200.00 0.74 

รวม 377 545,768,400.00 100.00 

ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วันที ่30 กันยายน 2562) 
 
จากตารางที่ 2.17 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีโครงการจ านวนทั้งสิ้น 377 โครงการ โดยใช้

งบประมาณแผ่นดิน 194 โครงการ และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 183 โครงการ รวมงบประมาณ 545,768,400 บาท 
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 78.90 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ร้อยละ 21.10  

เมื่อพิจารณาเฉพาะโครงการที่ใช้เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีโครงการที่ด าเนินการโดยใช้เงินบ ารุงการศึกษา 
(บ.กศ.) มากที่สุด จ านวน 162 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.52 และเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการทั้งหมด (377 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ 42.97 
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ตารางท่ี 2.18   ข้อมูลโครงการและงบประมาณ จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 20 16,390,085.00 9 15,544,668.00 29 31,934,753.00 5.85 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 29 5,770,828.40 21 3,216,758.00 50 8,987,586.40 1.65 

3. คณะวิทยาการจัดการ 22 4,280,290.00 35 2,296,078.00 57 6,576,368.00 1.20 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 14,421,069.06 25 2,384,509.00 65 16,805,578.06 3.08 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 42 6,558,200.00 14 4,354,150.00 56 10,912,350.00 2.00 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 18 3,920,408.10 2 230,500.00 20 4,150,908.10 0.76 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 11,965,760.00 15 5,289,496.00 21 17,255,256.00 3.16 

8. ส านักงานอธิการบด ี 17 367,266,759.44 54 77,836,641.00 71 445,103,400.44 81.56 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา - - 8 4,042,200.00 8 4,042,200.00 0.74 

รวม 194 430,573,400.00 183 115,195,000.00 377 545,768,400.00 100.00 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.18 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 377 โครงการ มีหน่วยงานบริหารกลาง คือ ส านักงานอธิการบดี  

ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด ร้อยละ 81.56 เนื่องจากรวมงบประมาณในหมวดงบรายจ่ายประจ าประเภทเงินเดือนและงบลงทุนของมหาวิทยาลัยไว้ทั้งหมด โดยหน่วยงาน
ระดับคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 5.85 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 1.20 และหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 3.16 น้อยที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 0.74 
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ตารางท่ี 2.19   ข้อมูลโครงการและงบประมาณจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวม  

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

1. การพัฒนาท้องถิ่น 61  12,664,650.00  6 459,250.00 67  13,123,900.00  2.40 

2. การผลติและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 22  15,550,650.00  3 2,262,860.00 25  17,813,510.00  3.26 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 83  19,909,020.00  111 25,253,924.00 194  45,162,944.00  8.28 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 26  136,834,880.00  57 55,962,910.00 83 192,797,790.00  35.33 

รวม 192  184,959,200.00  177  83,938,944.00  369  268,898,144.00  49.27 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2  245,614,200.00  5 28,678,000.00 7 274,292,200.00  50.26 

แผนงานบริหารเพื่อรองรับฉุกเฉินหรือจ าเป็น - - 1 2,578,056.00  1   2,578,056.00  0.47 

รวมทั้งสิ้น 194 430,573,400.00 183 115,195,000.00 377 545,768,400.00 100.00 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

จากตารางที่ 2.19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการใน 4 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 268,898,144 บาท มี
โครงการรวมทั้งสิ้น 369 โครงการ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีงบประมาณในการด าเนินงานมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ร้อยละ 35.33 และน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 2.40 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงานโครงการมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 194 โครงการ และน้อยที่สุด 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 25 โครงการ 

 
หมายเหตุ โครงกำรตำมยุทธศำสตร์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ไม่รวมโครงกำรที่เป็นรำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 8 โครงกำร ประกอบด้วยแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 7 โครงกำร 

(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทนของบุคลำกร) และแผนงำนบริหำร เพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 1 โครงกำร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
277,444,983.29 บำท   
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2.12  ข้อมลูด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการ รายละเอียดดังตารางที่ 2.20 - 2.22 

ตารางท่ี 2.20  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 

แหล่งทุนวิจัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561
เพ่ิมขึ้น(+) ลดลง(-) (ร้อยละ) จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน (วช.) 6,352,000.00 64.88 7,104,300.00 70.11 1,486,000.00 18.07 -79.08 

2. กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) 1,760,000.00 17.98 685,000.00 6.76 701,000.00 8.53 +2.34 

3. ทุนภายนอก 325,000.00 3.31 634,000.00 6.21 5,831,336.60 70.91 +819.77 
- ทุนวิจัยจำก สกอ. และ สกว. - - 634,000.00 6.21 5,831,336.60 70.91 +819.77 

- ทุนวิจัยจำกท้องถิ่น 325,000.00 3.31 - - - - - 

4. ทุนวิจัยของคณะ 1,353,800.00 13.83 1,710,000.00 16.88 205,000.00 2.49 -88.01 

รวม 9,790,800.00 100.00 10,133,300.00 100.00 8,223,336.60 100.00 -18.85 
ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ 4 คณะ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

      จากตารางที่ 2.20 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยจากทุกแหล่งทุนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 18.85 
เมื่อพิจารณาจากแหล่งทุนพบว่างบประมาณแผ่นดิน (วช.) ลดลงร้อยละ 79.08 งบประมาณจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.34 ทุนภายนอก (สกอ. สกว. และ
ท้องถิ่น) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 819.77 และทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรของคณะ ลดลงร้อยละ 88.01  

 
หมายเหตุ  วช. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ/ สกอ. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ/ สกว. หมำยถึง ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
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ตารางที่ 2.21  เปรียบเทียบข้อมูลนักวิจัย โครงการวจิัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

รายการ 
ปีงบประมาณ  

เปรียบเทียบข้อมูล
ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 กับ 2561 
(+)เพ่ิมขึ้น , (-)ลดลง (ร้อยละ) พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1. บุคลากรสายวิชาการ  326 333 332 -0.30 

2. นักวิจัย (ร้อยละของนักวิจัย) 89 (27.30) 144 (43.25) 127 (38.25) -11.81 

3. โครงการวิจัย  124 136 52 -61.76 

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 155 128 181 +41.41 

4.1 ISI  - - 25 -  

4.2 Scopus 16 7 7 - 

4.3 TCI กลุ่ม 1 10 25 25 - 

4.4 TCI กลุ่ม 2 43 20 42 +110.00 

4.5 ประชุมวิชำกำร ระดบันำนำชำต ิ 12 11 7 -36.36 

4.6 ประชุมวิชำกำร  ระดับชำต ิ 74 65 63 -3.08 

4.7 ต ำรำ/หนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำน
เกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

- - 12 -  

ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ 4 คณะ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 

จากตารางที่ 2.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการที่เป็นนักวิจัยลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 11.81 โดยมีโครงการวิจัยลดลงร้อยละ 61.76 และผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 41.41 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ส าหรับโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 52 โครงการน ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นักวิจัยน าเสนอโครงการแบบที่ตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่และนวัตกรรมเป็นหลัก 

 

    หมายเหตุ   จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรไม่นับรวมอำจำรย์ชำวต่ำงชำติ  
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ตารางท่ี 2.22  ข้อมูลนักวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รายการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี รวม 

1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)  71 101 62 98 332 

2. นักวิจัย (คน) 32 9 31 55 127 

ร้อยละของนกัวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ 45.07 8.91 50.00 56.12 38.25 

3. โครงการวิจัย  7 10 29 6 52 

ร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  9.86 9.90 46.77 6.12 15.66 

4. ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 37 11 53 80 181 
4.1 ISI 24  - - 1 25 
4.2 Scopus  -  - - 7 7 
4.3 TCI กลุ่ม 1 1 1 4 19 25 
4.4 TCI กลุ่ม 2 3 4 14 21 42 
4.5 ประชุมวิชำกำร  ระดบันำนำชำต ิ  - 3 1 3 7 
4.6 ประชุมวิชำกำร ระดับชำติ  - 3 34 26 63 
4.7 ต ำรำ/หนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

9  - - 3 12 

ที่มา สถาบันวจิัยและพัฒนา ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

จากตารางที่ 2.22 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าจ านวนนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 38.25 ซึ่งร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีท าวิจัย
มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 56.12 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 8.91 โดยร้อยละโครงการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 15.66 ซึ่งคณะที่มีร้อยละโครงการวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 46.77 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 6.12 
และมผีลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในภาพรวม จ านวน 181 ผลงาน มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 ผลงาน และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
11 ผลงาน ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ท าวิจัย ร้อยละ 50.00  
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2.13  ข้อมลูด้านการบริการวิชาการ 
 ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 
7,740,696.10 บาท จ านวน 20 โครงการ 153 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.23  

 

ตารางท่ี 2.23  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 
+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 16 450,000.00 5 24 730,050.00 5 34 1,250,400.00 +71.28 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 17 480,000.00 5 18 361,200.00 1 17 425,000.00 +17.66 

3. คณะวิทยาการจัดการ 13 270,000.00 3 13 391,450.00 1 10 222,850.00 -43.07 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 360,000.00 5 34 622,500.00 2 26 585,000.00 -6.02 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 18 960,000.00 4 37 1,832,950.00 3 37 4,092,200.00 +123.26 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 11 330,000.00 4 9 319,250.00 5 11 524,506.10 +64.29 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 150,000.00 3 9 394,500.00 3 18 640,740.00 +62.42 

รวม 97 3,000,000.00 29 144 4,651,900.00 20 153 7,740,696.10 +66.40 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

 

จากตารางที่ 2.23 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 66.40 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 4,092,200 บาท 
และคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด จ านวน 222,850 บาท    
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.14 ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
จ านวนทั้งสิ้น 3,906,166.10 บาท จ านวน 34 โครงการ 62 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.24  

 

ตารางท่ี 2.24  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560- 2562  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2562 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 168,000.00 1 6 167,500.00 4 4 119,400.00 -28.72 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 100,000.00 4 6 277,000.00 1 7 110,300.00 -60.18 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3 71,080.00 1 1 32,500.00 1 3 29,500.00 -9.23 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 135,520.00 3 5 55,060.00 3 7 48,960.00 -11.08 

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

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 7 650,000.00 12 26 1,086,180.00 23 37 3,438,006.10 +216.52 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 8,000.00 1 1 8,000.00 1 1 10,000.00 +25.00 

รวม 16 1,132,600.00 22 45 1,626,240.00 34 62 3,906,166.10 +140.20 
ที่มา กองยโยบายและแผน ข้อมลู ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2562) 

 

 จากตารางที่ 2.24 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 140.20 โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 3,438,006.10 
บาท และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 10,000 บาท 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.15 ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 1,157,925 บาท จ านวน 11 โครงการ 17 กิจกรรม รายละเอียดตามตารางที่ 2.25  

 

ตารางท่ี 2.25 เปรียบเทียบข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561 
+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 200,000.00 1 4 200,000.00 3 3 316,400.00 +58.20 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 150,000.00 2 2 37,600.00 1 1 116,525.00 +209.91 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 20,000.00 5 6 201,750.00 - - - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 820,200.00 4 10 381,675.00 2 7 55,000.00 -85.59 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 560,000.00 1 13 450,000.00 3 3 630,000.00 +40.00 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 80,000.00 1 2 60,000.00 1 1 32,000.00 -46.67 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 50,000.00 1 1 30,000.00 1 2 8,000.00 -73.33 

รวม 9 1,880,200.00 17 39 1,486,025.00 11 17 1,157,925.00 -22.08 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

  

จากตารางที่ 2.25 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลง
ร้อยละ 22.08 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 630,000 บาท และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8,000 บาท  
ส่วนคณะวิทยาการจัดการไม่ได้ด าเนินการ  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.16  ข้อมลูด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

1) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ รวมทั้งสิ้น 14 ความร่วมมือ รายเอียดตามตารางที่ 2.26 
 

ตารางท่ี 2.26  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

มี ไม่ม ี
1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 จ านวน 21 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 2 จ านวน 14 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 4 แห่ง / โรงเรยีนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จ านวน 
12 แห่ง / โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง / โรงเรยีนในเขต
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 แห่ง / โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง / โรงเรียน
ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 
แห่ง / กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 
โรงเรียน / โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต 
และโรงเรยีนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลยัราชภัฏ

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมท้ังลงพื้นที่นิเทศติดตาม 
หมายเหตุ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 21 แห่ง (โรงเรียนนครหลวง (พิบูล
ประเสริฐวิทย์) โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค โรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัด
กลาง (ปากกรานสามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) โรงเรียนวัดพระ
งาม โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียน
วัดโคกช้าง (ราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดคานหาม โรงเรียนวัดจ าปา โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชา สงเคราะห์) และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 14 แห่ง (โรงเรียนวัดป่าคาเจริญ
วิทยา โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประสรรค์) โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดบ้านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศ
วิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี และโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”) 

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

มี ไม่ม ี
พระนครศรีอยุธยา 
โดย คณะครุศาสตร ์

- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 4 แห่ง (โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัด
นางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) โรงเรียนชุมชนวัดน้ าพุ และโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสวรรค์) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 12 แห่ง (โรงเรียนท่าเรือง “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้าง
วิทยาคม โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบางปะหัน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และโรงเรียนอุทัย) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง (โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี)  
- โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 7 แห่ง (โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง โรงเรียน
เทศบาลวัดศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม และโรงเรียนวัดเขียน)  
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง (โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 
และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส)  
- โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง (โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญ
บ ารุงราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) และโรงเรียน
เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์))  
- กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 2 โรงเรียน (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 และโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนประชารัฐบ ารุง 1)  

2 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 1 จ านวน 26 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรอียุธยา เขต 2 จ านวน 20 แห่ง /  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง / โรงเรยีนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 จ านวน 
17 แห่ง / โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง / โรงเรยีนในเขต

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- การส่งนักศึกษาออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
- จัดโครงการมหาวิทยาลัยเป็นพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก 
- จัดอบรมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน พร้อมท้ังลงพื้นที่นิเทศติดตาม 
หมายเหตุ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 26 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย)์ 
โรงเรียนวัดไก่ โรงเรียนวัดนาค โรงเรียนวัดอินกัลยา โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกราน
สามัคคี) โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประขาสรรค์) โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บ ารุง) โรงเรียนวัดพระงาม โรงเรียน 

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

มี ไม่ม ี
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 แห่ง / โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง / โรงเรียน
ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง 
/ โรงเรียนสาธติปฐมวยั โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรยีน
สาธติมธัยม มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
โดย คณะครุศาสตร ์

วัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบ ารุง) โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนวัดโคกช้าง 
(ราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดคานหาม โรงเรียนวัดสะแก (สุทธิธรรมาประชา สงเคราะห์) โรงเรียนชุมชนวัดสเด็จ (คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดบ้าน
ดาบ โรงเรียนประตูชัย โรงเรียนวัดช้าง โรงเรียนสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎร์นุกูล) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) และ
โรงเรียนวัดเจริญธรรม “เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จ านวน 20 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา โรงเรียน
วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประสรรค์) โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนวัดบ้านสร้าง โรงเรียน 
วัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนวัดบ้านแค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) โรงเรียนมาลาอี
สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร โรงเรียนเสนาบดี โรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล” โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียน
ช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) โรงเรียนวัดสนามไชย โรงเรียนวัดธรรมนาวา โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) และโรงเรียนวัดสามตุม่ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 
(ละเอียดอุปถัมภ์) และโรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 17 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนท่าเรือง “นิตยานุกูล โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม 
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา โรงเรียนบางปะหัน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” โรงเรียนสาคลีวิทยา โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” โรงเรียนอุทัย โรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทย” 
โรงเรียนบางไทรวิทยา โรงเรียนบางบาล โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” และโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 
- โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ โรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” 
- โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบ ารุง โรงเรียนเทศบาลวัด
ศาลาปูน โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนวัดตองปุโบราณคณิสสร และโรงเรียนวัดเขียน 
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์
สุทธาวาส และโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) 
- โรงเรียนในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบ ารุง
ราษฎร์) โรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตอนุสรณ์) และโรงเรียน
เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 

3 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป้อม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรมให้โรงเรียนผู้สูงอายุ 

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

มี ไม่ม ี
4 บริษัท เอส.พี.เปเปอร์ แอนด์ ทิ้ว จ ากัด 

โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ข้อตกลงความร่วมมือ 
- การส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกและจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถูกวิธี เพื่อน าส่งกระบวนการรีไซเคิล 
- สนับสนุนการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะในพ้ืนท่ีด้วยการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว 
- สร้างสัมพันธภาพอันดีและประสานความร่วมมือในระยะยาวกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ชุมชนสถานศึกษา วัด 
และโรงงาน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- อยู่ระหว่างการท า MOA 

 -  

5 สถาบันการศึกษา 33 แห่ง  
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือทางวิชาการ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน The Asia Undergraduate Conference on 
Computing (AUC2) 
หมายเหตุ 
สถาบันการศึกษา 33 แห่ง  ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรามค าแหง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวิชัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 -  

6 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/
บริษัทมิตซูบิชิ อิเลค็ทริก แฟคทอรี่ ออโตเมช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด/บริษัท ออโตไดแด็กติก จ ากัด /
บริษัทศูนย์เทคโนโลยไีฮเทคอยุธยา จ ากัด/บริษัท ทีดี
เอส เทคโนโลยี (ประเทศไทยป จ ากัด 
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ข้อตกลงความรว่มมือ 
- ความร่วมมือทางวิชาการ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์  -  
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ล าดับ สถาบัน/องค์กร ที่ด าเนินการท าความร่วมมือ  ข้อตกลงความร่วมมือ/กจิกรรมการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน 

มี ไม่ม ี
7 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา/

บริษัทคอร์ปอเรช่ัน เทคโนโลยี โซลูช่ัน จ ากัด 
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือทางวิชาการ 
 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการเพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการรับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานหรือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

 -  

8 บริษัท ซิติเซ็น แมชชีนเนอรี่ จ ากดั 
โดย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ข้อตกลงความร่วมมือ  
             -  
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการ ณ สถานประกอบการ 
- ก าหนดภาระงาน หัวข้อวิจัยที่ตรงกับวิชาชีพและประสบการณ์การท างาน 
- ให้ความรู้และดูแลนักศึกษาขณะฝึกปฏิบัติ 

 -  

9 มหาวิทยาลยันเรศวร ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และสถาบันเครือข่าย 17 แห่ง  
โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค (Regional Research Ethics Committee: RREC) 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้กับบุคลากรภายใน เพื่อพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส พิทักษ์สิทธิ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัคร
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และให้การพิจารรารวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน สิ้นเปลืองทรัพยากร 
หมายเหตุ 
สถาบันเครือข่าย 17 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบสูงคราม มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ ์มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาต ิส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดอุตรดิตถ ์เขตสุขภาพที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพุทธชินราช วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
 
 

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

มี ไม่ม ี
10 มหาวิทยาลยั 17 แห่ง 

 โดย สถาบันอยุธยาศึกษา 
ข้อตกลงความร่วมมือ 
- เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 9 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 “ทวารวดี : วิถีถิ่น วิธีธรรม  
น าภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ประกอบด้วยกิจกรรมการน าเสนอบทความวิชาการ จัดนิทรรศการ เรือไทยอยุธยา 
หมายเหตุ 
มหาวิทยาลัย 17 แหง่ ไดแ้ก่ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธาน ีมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ีมหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

 -  

11 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรม
ท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
       - 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- โครงการสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- การบริหารงานหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 - 

12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
       - 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมสร้างงานศิลปะจากดินไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 (กลุ่มที่ 1)  
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพโดยใช้สีชอล์ค ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 (กลุ่มที่ 2) 
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมวาดภาพการ์ตูน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 (กลุ่ม 1) 
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยศิลปะลายรดน้ า ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 (กลุ่ม 2)  

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

มี ไม่ม ี
13 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม 
โดย สถาบันอยุธยาศึกษา 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
            - 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- ประชุมสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 - 

14 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัทั่วประเทศ จ านวน 30 สถาบัน 
(Rulib NET) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Online Database) ช่ือฐานข้อมูล “Gale Virtual Reference Library” 
กิจกรรมการด าเนินงาน 
- จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่สามารถน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบสัญญาณดิจิทัลในรูปแบบฐานข้อมูล 
(Database) 

 - 

 รวม  14 - 
ที่มา หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.26  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 

จ านวน 14 ความร่วมมือ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย 97 แห่ง โรงเรียน 82 แห่ง หน่วยงานราชการ 16 แห่ง หน่วยงานเอกชน 7 แห่ง และหน่วยงานท้องถิน่ 9 แห่ง  
ทั้งนี้ข้อตกลงความร่วมมือทุกฉบับมีผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
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2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ จ านวนทั้งสิ้น 16 ฉบับ รายละเอียดดังตารางที่ 2.27  

ตารางท่ี 2.27  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

มี ไม่ม ี
1 ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

อิสลามแห่งอิหร่าน  
โดย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา / 
คณะวิทยาการจัดการ 
(14 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ อาจารย์ นักศึกษา ผู้แทน และวัฒนธรรม  
- พัฒนาและด าเนินการร่วมมือทางงานวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร  
- การคัดเลือกนักศึกษาร่วมกัน และท านุบ ารุงห้องอยุธยา - เปอร์เซีย              
ผลการด าเนินงาน 
- พัฒนาหลักสูตรร่วมกันโดยจดัใหม้ีภาษาเปอร์เซียบรรจุอยู่ในสาขาการท่องเที่ยว  
- สถานเอกอัครราชทูตมอบหนังสอืเกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้กับมหาวิทยาลัยจ านวนหน่ึง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  
- ท านุบ ารุงห้องอยุธยา - เปอร์เซยี 

 - 

2 Victoria University of Wellington  
ประเทศนิวซีแลนด์  
โดย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา / 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(9 มิถุนายน 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2563 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิง่พิมพ์ และการท างานวิจัยร่วมกัน / การจัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกนั 
ผลการด าเนินงาน 
- Victoria University of Wellington ให้ทุนอบรมภาษาอังกฤษ จ านวน 4 คน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 คน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 คน  
- ผู้บริหาร Victoria University of Wellington ร่วมพัฒนาความร่วมมือ จ านวน 4 คน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวน 2 คน และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 2 คน)   

-  

3 Gongqing College of Nanchang 
University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา / 
คณะวิทยาการจัดการ  
(13 มิถุนายน 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2566) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ อาจารย์ นักศึกษา ผู้แทน และวัฒนธรรม / พัฒนาและด าเนินการร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
หลักสูตร และท างานวิจัยร่วมกัน / ความร่วมมือในการคัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 
ผลการด าเนินงาน 
- Gongqing College of Nanchang University จัดส่งนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและ
ธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 12 คน 

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

มี ไม่ม ี
4 Victoria University เครือจักรภพออสเตรเลีย 

โดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
(15 พฤศจิกายน 2559  ถึง 15 พฤศจิกายน 2564) 
 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- สนับสนุนความร่วมมือและอ านวยความสะดวก / อบรมให้กับนักศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเดินทางไป
ศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย / ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย 
ผลการด าเนินงาน 
- อยู่ระหว่างเจรจาการพัฒนาความร่วมมือด้านทุนการศึกษาต่อปรญิญาเอกของคณาจารย ์

 - 

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

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

-  

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

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

-  

7 Tianjin Shengna Science CO., Ltd and 
Technology Ayutthaya Technical College  
สาธารณรัฐประชาชนจีน และวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา (แผนกวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
โดย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(23 พฤษภาคม 2560 ถึง 23 พฤษภาคม 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ท าความร่วมมือกันทางด้านเทคโนโลย ี
ผลการด าเนินงาน 
- ไม่มี - -  

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

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

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

มี ไม่ม ี
9 Southeast Asian Ministers of Education 

Organization (SEMEO) สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
โดย  คณะครุศาสตร์  
(1 กรกฎาคม 2561 ถึง 1 กรกฎาคม 2562 ) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา (เน้นการด าเนินงานทางด้านคณะครุศาสตร์) 
ผลการด าเนินงาน 
- ปีการศึกษา 2562 ส่งนักศึกษาไปแลกเปลี่ยน จ านวน 6 คน และรบันักศึกษามาแลกเปลี่ยน จ านวน 9  คน 
- ด าเนินการต่อสัญญาต่อเนื่องทุกปี 

 - 

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

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
- จัดส่งอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสาธิตไปแลกเปลี่ยนและด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา (อาจารย์ 5 คน และนักเรียน 20 คน) / 
รับอาจารย์และนักเรียนจาก Kyoto Junior เพื่อด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา (อาจารย์ 5 คน และนักเรียน 20 คน) 

 - 

11 Toyo University ประเทศญี่ปุ่น 
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
(14 มีนาคม 2560 ถึง 14 มีนาคม 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สือ่งานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอื่นๆ / แลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ี / การพัฒนาและการด าเนินการทางวิชาการและการท าวิจยัร่วมกัน 
ผลการด าเนินงาน 
- นักศึกษาจาก Toyo University เดินทางมาท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 20  คน 

 - 

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

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

 - 

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

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนนักศึกษา / จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา 
ผลการด าเนินงาน 
- อยู่ระหว่างการวางแผนการจัดกจิกรรมความร่วมมือ 

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

มี ไม่ม ี
14 Naning Ding Qian Yin Business Service 

Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดย  คณะวิทยาการจัดการ 
(9 มิถุนายน 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2563) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- ความร่วมมือในการคดัเลือกนักศกึษาให้มาศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผลการด าเนินงาน 
- รับนักศึกษามาศึกษาต่อ จ านวน 12 คน   

 - 

15 Asia Euro University ราชอาณาจักรกัมพูชา 
โดย คณะวิทยาการจัดการ/คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(27 มีนาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562) 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิง่พิมพ์ การเยือนของผู้บริหาร และวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
- อยู่ระหว่างการเจรจาพัฒนาความร่วมมือในรายละเอียด Memorandum of Agreement (MOA) 

 - 

16 โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาระหว่าง
มหาวิทยาลัยในอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สหพันธรัฐมาเลเซีย และประเทศไทย 
โดย  คณะครุศาสตร ์

ข้อตกลงความร่วมมือ 
- แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-
TEACHER PROJECT)” 
ผลการด าเนินงาน 
- ส่งนักศกึษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 9 คน เพื่อไปฝึกสอนในประเทศเครือข่าย  

-  

 รวม  10 6 

ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.27  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ จ านวน 

16 ฉบับ ประกอบด้วยข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลการด าเนินงาน จ านวน 10 ฉบับ และความร่วมมือที่ไม่มีการด าเนินงาน จ านวน 6 ฉบับ  
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บทที่ 3 
ผลประเมินการด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณะ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล
ของแต่ละหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3.1.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  
3.1.2 ด้านยุทธศาสตร์  
3.1.3 ด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.4 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3.1.5 ด้านการบริการวิชาการ 
3.1.6 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1.7 ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.1.8 ด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 
3.2 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

3.1 ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     3.1.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 - 3.2 

ตารางท่ี 3.1  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562  

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกบั 

เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (+)สงู/(-)ต่ า 

96.00 100.00 

จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1. งบประมาณแผ่นดิน 448,827,163.29 386,331,217.61 86.08 430,573,400.00 339,004,126.59 78.73 -9.92 -21.27 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 118,558,400.00 96,032,034.48 81.00 115,195,000.00 101,683,708.90 88.27 -15.00 -11.73 

รวม 567,385,563.29 482,363,252.09 85.02 545,768,400.00 440,687,835.49 80.75 -10.98 -19.25 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

  
จากตารางที่ 3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.75 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) 

ร้อยละ 19.25 โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 78.73 ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 88.27   
ทั้งนี้งบประมาณแผ่นดินที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดอยู่มาก เนื่องจากงบประมาณประเภทงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะ

รายการที่มยีอดงบประมาณสูงไม่สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายได้  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.2  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกบั 
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (+)สงู/(-)ต่ า 
ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 100.00 

จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) ร้อยละ จัดสรร (บาท) เบิกจ่าย  (บาท) ร้อยละ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

1. คณะครศุาสตร ์ 28,718,295.00 26,960,632.91 93.88 31,934,753.00 30,176,424.29 94.49 -2.12 -5.51 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11,536,845.00 10,765,398.30 93.31 8,987,586.40 8,518,252.42 94.78 -2.69 -5.22 

3. คณะวิทยาการจัดการ 7,209,875.00 6,979,448.51 96.80 6,576,368.00 6,399,973.20 97.32 0.80 -2.68 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35,379,798.00 25,382,510.41 71.74 16,805,578.06 14,987,152.54 89.18 -24.26 -10.82 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 12,226,800.00 6,617,060.83 54.12 10,912,350.00 10,145,387.51 92.97 -41.88 -7.03 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 2,602,800.00 2,602,800.00 100.00 4,150,908.10 4,102,069.51 98.82 4.00 -1.18 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,487,504.00 16,487,504.00 100.00 17,255,256.00 16,685,436.91 96.70 4.00 -3.30 

8. ส านักงานอธิการบด ี 450,405,646.29 384,163,373.13 85.29 445,103,400.44 347,119,888.63 77.99 -10.71 -22.01 
9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 2,818,000.00 2,404,524.00 85.33 4,042,200.00 2,553,250.48 63.16 -10.67 -36.84 

รวม 567,385,563.29 482,363,252.09 85.02 545,768,400.00 440,687,835.49 80.75 -10.98 -19.25 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

จากตารางที่ 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80.75  
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 19.25 โดยหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 98.82 และหน่วยงานที่มี 
ผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 63.16 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 36.84 ทั้งนี้เนื่องจากมีการเปลี่ยนปฏิทิน
การศึกษาของการรับนักศึกษาจากเดือน 12 สิงหาคม 2562 เป็น 28 กันยายน 2562 ส่งผลกระทบต่อแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

ส าหรับส านักงานอธิการบดีที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 77.99 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 22.01 เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบงบลงทุน
ทั้งหมด โดยเฉพาะงบก่อสร้างที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากกรมศิลปากร  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1.2 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวม 4 ยุทธศาสตร์ มีผลการ
ด าเนินงานดังตารางที่ 3.3 - 3.5 

ตารางท่ี 3.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
ตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
บรรล ุ
ร้อยละ 

ไม่บรรล ุ
ร้อยละ 

จัดสรร (บาท) ร้อยละ เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 64 12 12 - 100.00 - 13,123,900.00 4.88 13,121,643.53 99.98 

2. การผลติและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 25 13 10 3 76.92 23.08 17,813,510.00 6.62 16,734,732.97 93.94 

3. ยกระดับคณุภาพการศึกษาการวิจัยและนวตักรรม 196 26 16 10 61.54 38.46 45,162,944.00 16.80 41,067,502.65 90.93 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 84 4 4 - 100.00 - 192,797,790.00 71.70 98,303,733.68 50.99 

รวม 369 55 42 13 76.36 23.64 268,898,144.00  100.00  169,227,612.83  62.93 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

  

จากตารางที่ 3.3  เมื่อพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่างบประมาณที่จัดสรรลงสู่ยุทธศาสตร์ที่ 4 มากที่สุด ร้อยละ 71.70 และจัดสรรลงสู่ยุทธศาสตร์ที่ 1  
น้อยที่สุด ร้อยละ 4.88 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 55 ตัวชี้วัด บรรลุ 42 ตัวชี้วัด ร้อยละ 76.36 ไม่บรรลุ 13 ตัวชี้วัด ร้อยละ 23.64  

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 4 บรรลุทุกตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 บรรลุ
ตัวชี้วัดน้อยท่ีสุด ร้อยละ 61.54 โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 เบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 99.98 และยุทธศาสตร์ที่ 4 เบิกจ่ายน้อยที่สุด 
ร้อยละ 50.99 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.4   ผลประเมินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ระดับดีมาก ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยที่สุด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 64 58 90.63 2 3.13 4 6.25 - - - - 

2. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 25 22 88.00 - - 3 12.00 - - - - 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 196 94 47.96 21 10.71 71 36.22 1 0.51 9 4.59 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 84 27 32.14 12 14.29 39 46.43 3 3.57 3 3.57 

รวม 369 201 54.47 35 9.49 117 31.71 4 1.08 12 3.25 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

  

จากตารางที่ 3.4  ผลประเมินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 369 โครงการ พบว่าโครงการที่มีผลประเมิน 
ในระดับดีมาก ร้อยละ 54.47 ระดับดี ร้อยละ 9.49 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.71 ระดับน้อย ร้อยละ 1.08 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.25 เมื่อพิจารณาผลประเมินโครงการ 
แต่ละยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนโครงการมากที่สุด จ านวน 196 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 47.96 และยุทธศาสตร์ 
ที่มีโครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 25 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 88.00 

 
 
 
 



- 58 - 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.5 ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

ระดับความส าเร็จของโครงการ 
ดีมาก ด ี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 29 19 65.52 - - 10 34.48 - - - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 50 30 60.00 8 16.00 12 24.00 - - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 57 22 38.60 7 12.28 24 42.11 2 3.51 2 3.51 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 41 63.08 8 12.31 15 23.08 1 1.54 - - 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 56 43 76.79 1 1.79 9 16.07 - - 3 5.36 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 20 18 90.00 - - 1 5.00 1 5.00 - - 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 6 28.57 - - 15 71.43 - - - - 

8. ส านักงานอธิการบด ี 71 20 28.17 11 15.49 33 46.48 - - 7 9.86 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 8 4 50.00 - - 4 50.00 - - - - 

รวม 377 203 53.85 35 9.28 123 32.63 4 1.06 12 3.18 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.5 ผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวน 377 โครงการ พบว่าโครงการมีผลประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 53.85 ระดับดี ร้อยละ 9.28 ระดับปานกลาง ร้อยละ 32.63 ระดับน้อย ร้อยละ 1.06 และระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 3.18   

เมื่อพิจารณาผลประเมินโครงการแต่ละหน่วยงานพบว่าส านักงานอธิการบดีมีจ านวนโครงการมากที่สุด 71 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  
ปานกลาง ร้อยละ 46.48 และหน่วยงานที่มีโครงการน้อยที่สุด คือ ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จ านวน 8 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก 
ร้อยละ 50.00 และระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1.3  ด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

       เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไม่ได้รับการประเมินตามวงรอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะกรรมก าร
ติดตามฯ จึงได้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2561 มาพิจารณา โดยใช้ผลการประเมินระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 ทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร รายละเอียดตามตารางที่ 3.6 – 3.10 

ตารางท่ี 3.6  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับผลการประเมิน 
การด าเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.61 ดี 3.73 ดี 3.89 ดี 

2. การวิจัย 4.07 ดี 4.70 ดีมาก 4.51 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.65 ดีมาก 4.74 ดีมาก 4.80 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย/ผลการประเมิน 4.17 ดี 4.38 ดี 4.41 ดี 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.6 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีและมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น

ตามล าดับอย่างต่อเนื่อง โดยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระดับผลประเมินดีมากทั้ง 3 ปี ส่วนองค์ประกอบที่ 2  
การวิจัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในลดลงในปีการศึกษา 2561 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.7  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 

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

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 
1. การผลิตบัณฑิต 2.39 2.63 2.97 5.00 5.00 5.00 3.34 3.38 3.52 3.61 3.73 3.89 

2. การวิจัย 3.16 4.44 3.56 5.00 5.00 5.00 4.05 4.67 4.98 4.07 4.70 4.51 

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

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

5. การบริหารจัดการ - - - 5.00 5.00 5.00 3.94 4.21 4.40 4.65 4.74 4.80 

คะแนนเฉลี่ย 2.63 3.23 3.16 5.00 5.00 5.00 3.78 4.09 4.30 4.17 4.38 4.41 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.7 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 3 ปี  

ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมากทั้ง 3 ปี และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีทั้ง 3 ปี โดยในปีการศึกษา 2559 - 2561 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่มีการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส าหรับองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตมีคะแนน 3.89 อยู่ในระดับดี เนื่องจาก
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ในระดับดี
และมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี ้ 

(13 ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมินการด าเนินงาน 

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

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต  
(Output) 

คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 5 2.97 5.00 3.52 3.89 ดี 

2. การวิจัย 3 3.56 5.00 4.98 4.51 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.40 4.80 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย  3.16 5.00 4.30 4.41  

ผลการประเมิน  พอใช้ ดีมาก ดี ดี  
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.8  มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.41 โดยองค์ประกอบที่ 1 

คะแนนเฉลี่ย 3.89 ระดับดี องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.51 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก และ
องค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.80 ระดับดีมาก 

ทั้งนี ้ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า คะแนนเฉลี่ย 3.16 ระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 4.30 ระดับดี  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.9 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน 

1. คณะครศุาสตร ์ 13 - 3.31 13 - 3.38 13 - 3.57 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 - 3.24 15 - 3.31 15 - 3.50 

3. คณะวิทยาการจัดการ 11 - 3.33 11 - 3.29 13 - 3.41 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 3.45 15 - 3.52 15 - 3.59 

มหาวิทยาลัย (รวม) 54 - 3.34 54 - 3.38 56 - 3.52 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.9 ในปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ผ่านทุกหลักสูตร โดยระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จากทุกคณะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการในปีการศึกษา 2560  
มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2559 เนื่องจากหลักสูตรการท่องเที่ยวมีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 

หน่วยงาน 

จ านวนหลกัสูตร 
ที่ผ่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน 

(องค์ประกอบท่ี 1) 

คะแนนเฉลี่ย 
รวมทุกหลักสูตร 

(องค์ประกอบท่ี 2-6) 

ระดับคุณภาพ (จ านวนหลักสูตร)  

ผ่าน ไม่ผ่าน รวม ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย ไม่ผ่านมาตรฐาน 
1. คณะครุศาสตร์ 13 - 13 3.57 - 13 - - - 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 15 3.50 - 15 - - - 
3. คณะวิทยาการจัดการ 13 - 13 3.41 - 11 2 - - 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 15 3.59 1 14 - - - 

มหาวิทยาลัย (รวม) 56 - 56 3.52 1 53 2 - - 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.10 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 56 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.52 คะแนน เมื่อพิจารณา

รายคณะ พบว่าทุกหลักสูตรของทุกคณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คะแนนเฉลี่ย 3.59 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.57 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.41 

ส าหรับในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการมีการเปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสตูร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมและหลักสูตรการจัดการธุรกิ จการค้าสมัยใหม่ 
ผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากมีการเปิดรับนักศึกษาได้เพียง 1 ชั้นปี ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา จึงท าให้องค์ประกอบในการประเมินไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 

 
 

  หมายเหตุ    ระดับคณุภาพ คะแนน 0.01 - 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย  
  คะแนน 2.01 - 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง   
  คะแนน 3.01 - 4.00 ระดบัคุณภาพดี   
  คะแนน 4.01 - 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
 หลักสตูรที่ไม่ได้มาตรฐาน หมายถงึ หลักสูตรที่ไมผ่่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
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3.1.4 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานวิจัยรวม 52 ผลงาน  

จากนักวิจัย 127 คน นักวิจัยที่ได้ท าการวิจัยเมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (จ านวน 332 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 38.25  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย 
จ านวน 8,223,336.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.06 ของงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  
(จ านวน 268,898,144 บาท) เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1,909,963.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.85 งบวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 1,486,000.00 บาท ลดลงร้อยละ 79.08  
งบกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) จ านวน 701,000 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.34 ทุนภายนอก (สกอ. สกว.) จ านวน 
5,831,336.60 บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 819.77 และทุนวิจัยจากคณะ จ านวน 205,000 บาท ลดลงร้อยละ 88.01  

 ผลการด าเนินงานด้านการวิจยัท้ังหมด 127 ผลงาน ดังนี้ 
1. งบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 1,485,000 บาท ผลงานวิจัย 9 ผลงาน ประกอบด้วย 

1.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 6 ผลงาน ดังนี้  
- การวิจัยด้านเศรษฐกิจ จ านวน  1  ผลงาน  
- การวิจัยด้านสังคม  จ านวน  1  ผลงาน  
- การวิจัยด้านการศึกษา จ านวน  4  ผลงาน 

1.2 งานวิจัยตามสาขา  จ านวน 3 ผลงาน  
2. งบจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) จ านวน 701,000 บาท ผลงานวิจัย 23 ผลงาน ประกอบด้วย 

2.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  20 ผลงาน ดังนี้   
 - การวิจัยด้านเศรษฐกิจ จ านวน  12 ผลงาน  
 - การวิจัยด้านสังคม  จ านวน   3   ผลงาน  
 - การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน   3  ผลงาน  
 - การวิจัยด้านการศึกษา จ านวน   2   ผลงาน 

2.2 งานวิจัยตามสาขา จ านวน 3 ผลงาน  
3. งบจากทุนภายนอก (ท้องถิ่น) จ านวน 5,831,336.60 บาท ผลงานวิจัย 7 ผลงาน ประกอบด้วย 

3.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  4 ผลงาน ดังนี้   
 - การวิจัยด้านเศรษฐกิจ จ านวน  2 ผลงาน  
 - การวิจัยด้านสังคม  จ านวน  1   ผลงาน  
 - การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน  1  ผลงาน  

3.2 งานวิจัยตามสาขา จ านวน 3 ผลงาน  
4. งบจากทุนวิจัยของแต่ละคณะ จ านวน 205,000 บาท ผลงานวิจัย 16 ผลงาน ประกอบด้วย 

4.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 16 ผลงาน ดังนี้   
 - การวิจัยด้านเศรษฐกิจ จ านวน  6 ผลงาน  
 - การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน  1  ผลงาน  
 - การวิจัยด้านการศึกษา จ านวน  6   ผลงาน 
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 ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จ านวน 181 ผลงาน ดังนี้ 
1. การเผยแพร่ใน ISI จ านวน   25  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 13.81  
2. การเผยแพร่ใน Scopus จ านวน    7  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 3.87 
3.  การเผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 1  จ านวน 25  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 13.81  
4.  การเผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 2  จ านวน  42  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 23.20  
5.  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ จ านวน   7  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 3.87 
6. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ระดับชาต ิ จ านวน  63  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 34.81 
7. การเผยแพร่ในต ารา/หนังสือที่ได้รับการประเมิน จ านวน  12  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 6.63 
 ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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3.1.5 ด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 

7,740,696.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของงบประมาณการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 268,898,144 บาท มีผลการเบิกจ่ายตามจ านวนกิจกรรม ประเภทการให้บริการ  
และผลประเมินคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.11 – 3.14 

 
ตารางท่ี 3.11  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณที่จัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

โครงการ กิจกรรม จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 5 34 1,250,400.00 16.15 1,250,400.00 100.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 17 425,000.00 5.49 423,273.00 99.59 
3. คณะวิทยาการจัดการ 1 10 222,850.00 2.88 211,970.00 95.12 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 26 585,000.00 7.56 585,000.00 100.00 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 37 4,092,200.00 52.86 4,092,200.00 100.00 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 5 11 524,506.10 6.78 510,646.00 97.36 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 18 640,740.00 8.28 640,734.65 91.10 

รวม 20 153 7,740,696.10 100.00 7,714,223.65 99.66 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.11 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 20 โครงการ 153 กิจกรรม ใช้งบประมาณ 7,740,696.10 บาท  

ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.66 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 0.34 โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
(ร้อยละ 100.00) จ านวน 3 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ตารางท่ี 3.12  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามประเภทการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเภทการบริการวิชาการ กิจกรรม (จ านวน) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จ านวน) ผลการประเมินจากผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับความรู้

ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านการศึกษา 59 4,040 4,431 89.71 89.96 89.33 89.67 

2. ด้านเศรษฐกิจ 31 1,140 1,195 90.33 90.56 88.78 89.89 

3. ด้านสังคม 31 2,705 2,775 87.72 88.88 87.35 87.98 

4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิง่แวดล้อม 11 740 883 88.19 90.33 89.22 89.25 

5. ด้านศาสตร์พระราชา 7 685 685 87.45 88.47 86.33 87.42 

6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภมูิปัญญา 14 1,764 1,917 89.59 89.78 88.97 89.45 

รวม 153 11,074 11,886 88.83 89.66 88.33 88.94 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการบริการวิชาการให้ท้องถิ่น จ านวน 153 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 11,886 คน  

มีผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมจากผู้รับบริการในภาพรวมดังนี้ ผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.83 ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.66 และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 88.33 ซึ่งมีผลประเมินคุณภาพสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85.00) ทุกประเด็น ทั้งจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประเด็นการประเมินจากผู้รับบริการ โดยประเด็นที่มีผลการ
ประเมินมากที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 89.89 และน้อยที่สุด คือ ด้านศาสตร์พระราชา ร้อยละ 87.42    
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ตารางท่ี 3.13  ข้อมูลจ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามประเภทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 

ประเภทการให้บริการวิชาการ (จ านวน) 

รวม ด้าน
การศึกษา 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 
ด้านศาสตร์
พระราชา 

ด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม 

และภูมิปญัญา 

1. คณะครุศาสตร์ 23 2 5 3 - 1 34 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 1 5 - 1 4 17 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2 6 1 - 1 - 10 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 9 1 5 - - 26 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 13 11 2 3 1 37 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 2 - - 1 - 8 11 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8 - 8 - 2 - 18 

รวม 59 31 31 11 7 14 153 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.13  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 153 กิจกรรม ซึ่งมีการด าเนินงานการบริการวิชาการมากที่สุด คือ 

ด้านการศึกษา 59 กิจกรรม รองลงมา 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ด้านละ 31 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ด้านศาสตร์พระราชา 7 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มี
กิจกรรมการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 37 กิจกรรม รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 34 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการ
จัดการ 10 กิจกรรม  
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 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จ านวน 153 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัด  
ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน 
ดังตารางที่ 3.14 
 
ตารางที่ 3.14 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอน
สังคมศึกษาและการผลติ “นวัตกรรมการศึกษา 
(Educational Innovation )” ส าหรับครผูู้สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทาง
สังคมศึกษา 

96.50 97.80 95.80 96.70 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอด
บทเรียนจากการลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของ
ไทย เพื่อสรา้งองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

96.50 97.80 95.80 96.70 

3 กิจกรรมการพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต
นวัตกรรมการศึกษา 93.50 97.80 96.50 95.93 

4 โครงการการพัฒนาต าหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดโดย
การมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านบ้านคลองทราย 
ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

94.60 94.20 95.50 94.77 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตรส์ าหรับ
ครูผูส้อนสังคมศึกษาในศตวรรษที ่21 93.20 96.50 94.40 94.70 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวเิคราะห์โครงการลงทุน
ทางธุรกิจของชุมชน    

96.00 96.40 90.80 94.40 

7 โครงการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น 93.10 95.00 94.80 94.30 

8 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์  93.70 96.00 92.93 94.21 

9 โครงการการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและ
ใช้ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 94.40 94.20 93.60 94.07 

10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การจัดค่ายคณติศาสตร์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน 

93.50 93.00 94.60 93.70 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1.6 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,906,166.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของงบประมาณการ
ด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ (จ านวน 268,898,144 บาท) มีผลการเบิกจ่าย และการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.15 – 3.17 

 
ตารางท่ี 3.15  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม จัดสรร (บาท) ร้อยละ เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 4 4 119,400.00 3.06 119,400.00 100.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 7 110,300.00 2.82 110,300.00 100.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 3 29,500.00 0.76 29,500.00 100.00 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 7 48,960.00 1.25 48,960.00 100.00 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 3 150,000.00 3.84 150,000.00 100.00 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 23 37 3,438,006.10 88.01 3,387,496.10 98.53 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 10,000.00 0.26 10,000.00 100.00 

รวม 34 62 3,906,166.10 100.00 3,855,656.10 98.71 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.15 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

รวมทั้งหมด 34 โครงการ 62 กิจกรรม ใช้งบประมาณจ านวน 3,906,166.10 บาท โดยหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมากที่สุด คือ  สถาบันอยุธยาศึกษา คิดเป็นร้อยละ 88.01 ทุกหน่วยงานได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ส่วนสถาบันอยุธยาศึกษามีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย (ร้อยละ 98.53) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.16  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน กิจกรรม (จ านวน) 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (จ านวนคน) ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกจิกรรม (ร้อยละ) 

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับความรู้

ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครศุาสตร ์ 4 830 1,031 92.20 90.15 91.20 91.18 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 7 550 1,031 86.47 86.52 86.48 86.49 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3 280 331 84.80 85.37 85.97 85.38 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 480 690 89.48 88.61 87.88 88.66 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 120 120 91.33 89.89 87.00 89.41 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 37 7,320 13,406 90.12 89.88 88.91 89.64 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 - - - - - - 

รวม 62 9,580 16,609 89.07 88.40 87.91 88.46 

ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.16 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 62 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

16,609 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อยู่ จ านวน 7,029 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.07  
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.40 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 87.91 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 91.18   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 62 กิจกรรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ากิจกรรม 
ที่มหาวิทยาลัยได้จัดประสบความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยเกิน 
ร้อยละ 90.00 ตามตารางที่ 3.17 
 
ตารางที่ 3.17 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 กิจกรรมครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม 96.00 95.00 95.80 95.60 

2 
โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลอง
สระบัว 

93.60 94.76 90.27 92.88 

3 กิจกรรมสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 1 90.80 92.60 91.60 91.67 

4 กิจกรรมสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 4 92.40 91.00 91.20 91.53 

5 กิจกรรมสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 3 90.60 92.40 91.40 91.47 

6 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 91.40 90.00 92.00 91.13 

7 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ครั้งที่ 1 

90.40 93.87 89.00 91.09 

8 กิจกรรมสอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 2 91.00 91.60 90.20 90.93 

9 
โครงการสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาเมืองเก่ากับบริบทสังคมร่วมสมัย” 

93.60 87.73 91.20 90.84 

10 กิจกรรมไหว้ครู 92.50 88.50 91.20 90.73 
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3.1.7  ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,257,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของ
งบประมาณการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ (จ านวน 268,898,144 บาท) มีผลการเบิกจ่าย และการด าเนินงานของแต่
ละหน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.18 – 3.20  

 

ตารางที่ 3.18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม จัดสรร (บาท) ร้อยละ 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร ์ 3 3 316,400.00 25.15 316,400.00 100.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 1 116,525.00 9.26 116,485.00 99.97 

3. คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 7 155,000.00 12.32 155,000.00 100.00 

5. สถาบันวจิัยและพัฒนา 3 3 630,000.00 50.08 630,000.00 100.00 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 1 32,000.00 2.54 32,000.00 100.00 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2 8,000.00 0.64 8,000.00 100.00 

รวม 11 17 1,257,925.00 100.00 1,257,885.00 100.00 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.18 โครงการ/กิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 11 โครงการ 17 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,257,925.00 บาท ในภาพรวมมีผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
มากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 50.08  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.19  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครศุาสตร ์ 3 130 150 90.19 90.63 91.83 90.89 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1 -  -  -  -  -  -  

3. คณะวิทยาการจัดการ -  -  -  -  -  -  -  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 210 258 88.01 90.01 89.59 89.20 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 140 140 90.83 90.16 87.00 89.33 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 40 40 89.50 89.38 88.33 89.07 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 -  -  -  -  -  -  

รวม 17 520 588 89.63 90.04 89.19 89.62 

ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 17 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 588 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จ านวน 68 คน ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.63  
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.04 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 89.19 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.89 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 17 กิจกรรม โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่
ได้รับผลการประเมินสูงสุด 10 ล าดับแรก ดังตารางที่ 3.20 
 
ตารางท่ี 3.20  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความ 

พึงพอใจ 
การน าไป 

ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ 88.00 98.00 91.08 92.36 

2 โครงการการใช้ประโยชน์และการขยายพันธุ์พืช
พื้นบ้านในต าหรับยาแผนโบราณ 91.78 90.72 91.90 91.47 

3 กิจกรรมค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
จังหวัดสระแก้ว 

90.85 90.64 92.55 91.35 

4 กิจกรรมการพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึก
ประสบการณ์สอนในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครู 
ครูพี่เลี้ยงและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 

89.53 91.25 92.35 91.04 

5 โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะ
อินทรีย์ในชุมชน บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บาง
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

90.00 90.20 91.50 90.57 

6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศกึษา
ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 

90.20 90.00 90.60 90.27 

7 โครงการวัสดุกรองน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 88.50 90.20 92.00 90.23 

8 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่เพื่อตอบสนองการบริการวิชาการตามศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

92.50 89.58 87.00 89.69 

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพื้นท่ีและ
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 

91.00 90.39 87.00 89.46 

10 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 89.50 89.38 88.33 89.07 
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3.1.8 ด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึง 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนี้ 

1) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ จ านวน 14 ฉบับ ซึ่งข้อตกลงความร่วมมือทุกฉบับมีผลการ
ด าเนินงานทุกฉบับ   

ข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมดมีกรอบการด าเนินงาน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้  
1. ด้านวิชาการ เช่น การจัดกิจกรรมร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพ้ืนที่ภาคกลาง

ตอนบน การจัดการเรียนการสอน จัดท าแผนพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษา การบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ด้านการบริการวิชาการ เช่น ออกพ้ืนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชนในท้องถิ่น 
3. ด้านการวิจัย เช่น การพัฒนานักวิจัยร่วมกัน  
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. ด้านการบริหารจัดการ เช่น จัดกิจกรรมด้านประกันคุณภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลท้องถิ่น 

จัดท าเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย และการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์  

ทั้งนี้หน่วยงานที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา และในส่วนของคณะวิทยาการจัดการไม่มีการด าเนินการกิจกรรมหรือ
ความร่วมมือ 

2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ

มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ รวม 16 ฉบับ โดยสรุปข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1)  ข้อตกลงความร่วมมือที่มผีลการด าเนินงาน จ านวน 12 ฉบับ  
1.2)  ข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลการด าเนินงาน จ านวน 4 ฉบับ  

ข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมดมีกรอบการด าเนินงาน 4 ด้าน ดังต่อไปนี้  
1. ด้านวิชาการ เช่น การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์วิชาการ จัดประชุมวิชาการร่วมกัน  
2. ด้านการวิจัย เช่น การท าวิจัยร่วมกัน การตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัย 
3. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น การประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 
4. ด้านการบริหารจัดการ เช่น การปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรม เพ่ือร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย ด้านการเรียน 

การสอน และหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ   

ทั้งนี้หน่วยงานที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ที่มีกิจกรรมด้านต่างประเทศมากท่ีสุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ  
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3.2 ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวทิยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยจากรอบปีการประเมินที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 14 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

1. มหาวิทยาลัยควรด าเนินงานโครงการที่มีผลการ
ด าเนินงานในระดับดี และส่งผลต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

- มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจัดท าโครงการเพ่ือการพัฒนาแบบต่อเนื่อง โดยให้ต่อยอดจาก
โครงการเดิมที่มีผลการด าเนินงานในระดับดี  ซึ่งโครงการใดสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของโครงการจะต้อง
รักษาค่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่องรวมถึงอาจมีการขยับค่าเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ือให้เกิดความท้าทายและการพัฒนา  

- มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนมาด าเนินการจัดท าโครงการ เช่น โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าชุมชน OTOP 
โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในชนบท โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง
โรงเรียนในท้องถิ่นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green 
University ซึ่งมีผลการด าเนินงานในระดับดีมาก และมีการพัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 

2. ควรน าระบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบมีคุณภาพ  
(Public Management Quality Assessment : PMQA) 
เพ่ิมเป็นตัวบ่งชี้ในการประเมินการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย 

- นโยบายของมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญในการใช้ระบบกลไกเพ่ือขับเคลื่อนการบริหารและด าเนินงาน  
ที่สูงกว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามปกติทั่วไป โดยให้ศึกษาแนวทางในการน าเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ
ที่เป็นสากล ซึ่งสามารถสะท้อนตัวตนได้อย่างแท้จริงมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
คือ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence โดยมอบงานประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อน
การด าเนินงานควบคู่ไปกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษา
จึงได้ก าหนดจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นี้ และเริ่ม
การด าเนินการในโอกาสต่อไป 
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3. ควรมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินและ
ราย ได้ ร วมทั้ ง ก า ร ใช้ จ่ า ย เ งิ น งบประมาณให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

- มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนที่และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกที่ตั้ง 
ซ่ึงมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ คือ การทบทวนอัตราการอนุญาตให้ใช้พื้นที่และทรัพย์สินทางปัญญา โดยมุ่งเน้น
การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 

4. ควรพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย  ด้านวิชาการ การวิจัย การให้บริการวิชาการ  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ให้สูงขึ้น 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดโครงการและเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรดังนี้ 
1. โครงการอบรม “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน”  
2. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ

หลักในการจัดงาน  
3. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject 

Protection - Standard Course)” โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร  
4. กิจกรรม “การถอดบทเรียนการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสัญจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”   
5. โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 1  
6. โครงการต าราวิชาการ  

5. ควรส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งเสริมการตีพิมพ์งานวิจัย ดังนี้ 
1. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  
2. ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการใน

วารสารวิชาการ 
3. เตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International iSTEM-Ed Education Conference 

2020” ร่วมกับ Electrical Engineering Academic Association Thailand (EEAAT) และ Hokkaido 
University ในวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ เมืองซัปโปโร เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น 



- 79 - 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

หมายเหตุ  ตัวอย่างของคณาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนให้ไปน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 
1) ผศ.ดร.กรุง ลือวัฒนา งานวิจัยเรื่อง “Impacts of Overvoltage on Mesh-Distributed and 

Edge-Distributed Rods in L-Shap Ground Drid Systems of Higt Voltage Subststion” ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 16th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology or ECTI-CON 2019 (IEFE Conference 
Record) ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน   

2) ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี งานวิจัยเรื่อง “Synthesis of Research on Blended Learning in 
English Reading A Meta-Analysis” และนางสาวภัธภร หลั่งประยูร งานวิจัยเรื่อง “The Effect of Blended 
Learning upon Learning Achievement of English Language Teaching Program Students in the Faculty  
of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
NIC-HUSOC LL:The 2nd Nationnal internationnal conference on Humanities and Social Sciences 
under the theme “ Achievement of Sustainable Developmet Goals (SDGs): challenges for Humanities 
and Social Sciences in the Digital Age” ระหว่างวันที่ 4 - 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ Mandalay University of 
Distance Education เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า   

3) นางรักษมน ยอดม่ิง งานวิจัยเรื่อง “Pronunciation Problems of Thai EFL Teaching Major 
Students” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Fifth Saarbrucken Conference on Foreign Language 
Teaching ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เมืองซาร์บรูกเคน ประเทศเยอรมนี 

4) นางสาวญาณิศา เผื่อนเพาะ งานวิจัยเรื่อง “The consumer perception of Green Business 
Strategy Communications of Coffee Shop Business in Pra Nakhon si Ayutthaya” ในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 39th International Conference on Modern Research in Social Sciences, Management and 
Applied Business (MRSMB) ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 
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6. อัตราการไม่ส าเร็จการศึกษา (Drop out) มีสูงมาก ควร
มีการศึกษาถึงสาเหตุดังกล่าวและด าเนินการแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

มหาวิทยาลัยได้ศึกษาสาเหตุของการ Drop out ดังนี้ 
1. นักศึกษาไม่มีการลงทะเบียนเรียนติดต่อกันหลายเทอมและไม่ได้มาลาพักการศึกษา โดยบางคนไม่สามารถติดต่อได้  
2. สาเหตุการลาออก ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ ไปศึกษาต่อที่อ่ืน ปัญหาครอบครัว สถานะทางการเงิน 

การตั้งครรภ์ การขอย้ายสาขา/เปลี่ยนสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการ/ความสามารถ การออกไปประกอบอาชีพ  
การย้ายถิ่นที่อยู่ ความรับผิดชอบในการดูแลบุพการี การสอบราชการติดทหาร/ต ารวจ และไม่มีความพร้อมในการศึกษาต่อ  

3. เกรดเฉลี่ยต่ ากว่า 1.60 ในชั้นปีที่ 1 และต่ ากว่า 1.80 ในชั้นปีที่ 2-5  
4. ปัญหาด้านการปรับตัวของนักศึกษา  
5. ปัญหาจากอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ขาดการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  ซึ่งอาจส่งผลต่อการ 

Drop out อาจารย์ที่ปรึกษาขาดประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาเนื่องจากบางสาขาให้อาจารย์ที่เข้ามาใหม่เป็นที่ปรึกษา 
- วิธีการแก้ไขปัญหา 

1.  คณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องให้ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 
ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านการวางแผนการเรียน การลงทะเบียน การตรวจโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษา  

2.  มีการจัดให้ค าปรึกษาหรือกรรมการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างช่วยเหลือในเรื่อง
การปรับตัวให้กับนักศึกษาใหม่ 

3.  กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษาที่เข้าใหม่ 
การดูแลนักศึกษาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การจัดปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ 

4.  มีทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ไม่มีขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5.  การตกออกในกรณีนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนติดต่อกันทางกองบริการมีการติดตามให้นักศึกษามายื่น

เอกสารลาออกหรือคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 
6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามเด็กที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกออกอย่างใกล้ชิด โดยกรรมการอนุมัติผลการศึกษาให้

ค าแนะน าให้กองบริการการศึกษาจัดท าการคัดกรองรายชื่อนักศึกษาที่มีเกณฑ์จะพ้นสภาพในภาคเรียนที่ 2 ส่งให้
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้เป็นข้อมูลในการแนะน าการลงทะเบียนส าหรับนักศึกษาที่สุ่มเสี่ยงต่อการตกออก 

7. ให้กองบริการการศึกษาจัดท าสรุปรายชื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนปัจจุบันให้ที่ปรึกษา  
ได้ท าการติดตามให้มาท าเรื่องลาพักการศึกษา/ลาออก/ลงทะเบียน 
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7. ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสูงกว่าคณะอื่น ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมี
การศึกษาเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรทั้งงบประมาณ
และบุคลากรมีความเหมาะสม  

- ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ จ านวนบุคคลากร จ านวนนักศึกษา ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการสูงเป็นจ านวนมาก มีภาระงานสอน
ในคณะและสอนให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รวมทั้งรายวิชาทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้กับทุกคณะ ในขณะที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับคณะอ่ืน อีกทั้งทรัพยากรที่ใช้ 
ในห้องปฏิบัติการต่างๆ มีราคาสูงในการจัดหาและยังมีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาในแต่ละปี มีอาคารปฏิบัติการ
หลายหลัง รวมถึงมีศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์และศูนย์วิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือราคาสูง จึงท าให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อ
หน่วยผลิตสูงกว่าคณะอ่ืนมาก 

8. ควรมีการเตรียมการพัฒนารูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามนโยบาย
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมี
ความคล่องตัวในการบริหาร 

1. จัดส่งบุคลากรเข้าเป็นทีมคณะท างานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2. แต่งตั้งคณะท างานเตรียมข้อมูลและศึกษาความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือเป็นการ

สื่อสารให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับผลกระทบหรือผลดีและผลเสียในการเป็นหน่วยงาน
ในก ากับของรัฐต่อไป 

9. ควรน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะตามรายงานนี้
ไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้อง 

- มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยน า
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

10. ควรศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการและโครงสร้างเงินเดือน
ของบุคลากร รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาปรับปรุง
ระบบการจัดสวัสดิการและโครงสร้างเงินเดือนให้บุคลากร
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถ
เขา้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลจากเงินรายได้เพ่ือยกระดับสถานะลูกจ้างชั่วคราว

ให้มีความม่ันคงมากยิ่งข้ึน  
2. จัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
3. จัดท าประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยฯ (กบม.) เรื่องก าหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ า 

ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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11. ควรศึกษาสาเหตุและปัจจัยการมีงานท าของบัณฑิตที่ลดลง 
ว่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานท าที่เป็นอาชีพอิสระ 
และตรงกับสาขาวิชาที่จบมีสัดส่วนอย่างไร 

- สาเหตุและปัจจัยการมีงานท าของบัณฑิตที่ลดลง คือ หลักสูตรที่เปิดสอนไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
บัณฑิตเลือกงาน บัณฑิตเรียนตามกระแสนิยมไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน และบัณฑิตขาดความเชื่อมั่น
ในศักยภาพของตนเองที่จะออกสู่ตลาดแรงงาน 

ตารางแสดงร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าเป็นอาชีพอิสระและตรงสาขาที่ส าเร็จการศึกษา  
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 จ าแนกตามคณะ 

หน่วยงาน 
ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพอิสระและมีงานท าตรงสาขา 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
อาชีพอิสระ ตรงสาขา อาชีพอิสระ ตรงสาขา อาชีพอิสระ ตรงสาขา 

1. คณะครศุาสตร ์ 5.00 95.00 2.00 88.00 3.00 97.00 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5.00 95.00 20.00 80.00 12.00 88.00 
3. คณะวิทยาการจัดการ 14.00 86.00 13.00 87.00 30.00 70.00 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13.00 87.00 19.00 81.00 18.00 82.00 

รวมมหาวิทยาลัย 11.00 89.00 13.00 87.00 12.00 88.00 

จากตารางพบว่าข้อมูลโดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง บัณฑิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยท างานตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 88.00 และอีกร้อยละ 12.00 ประกอบอาชีพอิสระ เมื่อจ าแนกข้อมูลเป็นรายคณะพบว่าข้อมูล 
โดยเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ส่วนใหญ่บัณฑิตของคณะครุศาสตร์มีงานท าตรงสาขามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.00 
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 87.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 83.00 
และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 81.00 ตามล าดับ 

12. ควรบริหารจัดการโครงการการบริการวิชาการในพ้ืนที่ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแนวทางของศาสตร์
พระราชา พระบรมราโชบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยด าเนินการดังนี้ 
1. แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นกลุ่มย่อยในการด าเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้กับคณะ 

สถาบัน/ส านัก ในการลงพ้ืนที่และติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการในทุกพ้ืนที่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักละ
เป้าหมายรอง 
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มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ 2. การลงพ้ืนที่ด าเนินการโครงการทางมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการเข้าร่วมกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่มีความสัมพันธ์ โดยให้นักศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือให้บริการทางวิชาการร่วมกับทางมหาวิทยาลัย 

3. มีการจัดโครงการจิตอาสาท าความดีโดยมุ่งเน้นให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม เช่นโครงการ
ท าความสะอาดพ้ืนที่รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งโซนพ้ืนที่ให้กับทางคณะและสถาบันในการน านักศึกษา
ท าจิตอาสาด้วยความดี 

13. ควรมีการน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาท้องถิ่นให้สมกับการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. งานวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงพันธุ์บัวดินเพ่ือประโยชน์ทางการค้า” โดย ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ ผลการวิจัย 
ท าให้ได้บัวดินสายพันธุ์ใหม่ที่มีอายุดอกนานขึ้นหรือขนาดดอกใหญ่ขึ้น ท าให้ดอกบัวดินได้รับการยอมรับและน าไปปลูก
เพ่ือการจัดสวนมากขึ้น โดยชุมชนที่ได้รับประโยชน์ คือ กลุ่มผลิตไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองนาง ต าบลระโสม 
อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. งานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากข้าวมีสีของไทยในพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาส้ม” โดย ผศ.ดร.พิทยา ใจค า 
ผลการวิจัยท าให้สามารถผลิตปลาส้มที่ใช้ข้าวมีสีของไทยเป็นวัตถุดิบ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี ในลักษณะเป็นนักเก็ตปลาส้ม
ที่ผลิตด้วยเทคนิคการหมักที่สะอาดและใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ ซึ่งจะท าให้มีผู้บริโภคหลากหลายวัยมากขึ้น โดยหน่วยงาน
ผู้ใช้ประโยชน์ คือ กลุ่มอาชีพอาหารคาวหวาน ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกลุ่มแปรรูป
ชุมชนบ้านอบทม ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

14. มหาวิทยาลัยควรน าข้อเสนอแนะจากรายงานและข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 
โครงการ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินมหาวิทยาลัยและอธิการบดี โดยน าข้อเสนอแนะ 
มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี   
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บทที่ 4 
ผลประเมินการบรหิารงานของอธิการบดี 

 

 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ซึ่งเดิม คือ ดร.เกษม  บ ารุงเวช ด ารงต าแหน่งครบวาระเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และได้อธิการบดีใหม ่
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ เมื่อวันที่ 
22 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอธิการบดีคนเดิมมีช่วงระยะเวลา 
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มากกว่า จึงมีมติให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีคนเดิม 
หลังจากนั้นได้ก าหนดกรอบการประเมินผลงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ในบทที่ 4 ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

4.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี  

4.2  ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงาน จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
4.2.1 ผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายใน ผู้บริหาร และผู้แทนผู้บริหาร 
4.2.2  ผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายนอก ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น 
4.2.3  ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนนักศึกษาและศิษย์เก่า 

4.3 ผลจากการสรุปข้อคิดเห็นของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อการบริหารงานของอธิการบดี  
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4.1  ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 
 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการพิจารณาผลการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของ 

ผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจมหาวิทยาลัย  
จากแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นฯ ของอธิการบดี (ดร.เกษม  บ ารุงเวช) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยพิจารณาจากแบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นฯ 
ของอธิการบดี 3 ด้าน คือ  

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (ภาวะผู้น า นักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่ดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ร่วมงานทุกระดับ ให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน เสียสละประโยชน์ส่วนตน มีความสามารถในการ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานเหตุผลและความถูกต้อง มียุทธวิธีและเทคนิค
การบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จ)  

2. ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (ความเป็นนักนวัตกรรม (Innovator) ความเป็นตัวแทน
องค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับ (Producer) ความเป็นผู้อ านวยการ (Director) ความเป็น
นักก ากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน (Coordinator) ความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Mentor) 
และความเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator))  

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  
การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการด าเนินโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน จากแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด 500 คน 
ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 361 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20 เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 166 คน 
ร้อยละ 46.00 และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 195 คน ร้อยละ 54.00 และส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานระหว่าง 5 - 10 ปี ร้อยละ 36.00  

ผลประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร
และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 – 4.2 
 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 3.96 0.69 มาก 3 

2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 4.00 0.69 มาก 2 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 4.02 0.68 มาก 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.66 มาก  
 

จากตารางที่ 4.1 ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (4.00 คะแนน) ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 
ระดับมาก (4.02 คะแนน) และด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ระดับมาก 
(3.96 คะแนน) 
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ตารางท่ี 4.2  รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร     
1.1 ความเป็นผู้น าองค์กร 4.00 0.68 มาก 1 
1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 3.91 0.69 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.00 0.68 มาก   

2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร   
2.1 การบริหารหน่วยงาน 3.95 0.73 มาก 5 
2.2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.06 0.69 มาก 2 
2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.99 0.73 มาก 3 
2.4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.96 0.74 มาก 4 
2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 4.12 0.7 มาก 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.01 0.68 มาก   

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ   
3.1 การเรียนการสอน 4.02 0.67 มาก 3 
3.2 การวิจัยและนวัตกรรม 3.96 0.75 มาก 5 
3.3 การบริการวิชาการ 3.99 0.73 มาก 4 
3.4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.07 0.73 มาก 2 
3.5 การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 4.10 0.84 มาก 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.30 0.67 มาก   
 

จากตารางที่ 4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 

1.  ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ ความเป็นผู้น าองค์กร 4.00 คะแนน ระดับมาก รองลงมา คือ สมรรถนะ
ของนักบริหารมืออาชีพ 3.91 คะแนน ระดับมาก 

2.  ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.01 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 4.12 
คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.96 คะแนน ระดับมาก  

3.  ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.02 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 4.10 คะแนน 
ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การวิจัยและนวัตกรรม 3.96 คะแนน ระดับมาก 
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ตารางท่ี 4.3  รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที่ 1 ความเป็นผู้น าองค์กร       

1. มีภาวะผู้น าโดยรวม 4.08 0.76 มาก 2 

2. ความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถท างานในเชิงรุก 3.88 0.80 มาก 11 

3. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏบิัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  4.11 0.76 มาก 1 

4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมงานที่ด ี 3.93 0.81 มาก 8 

5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เขา้กับสถานการณ์ และกลุม่คนทีห่ลากหลาย 4.05 0.78 มาก 4 

6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนผูร้่วมงานทุกระดับ 4.01 0.82 มาก 7 

7. มีความสามารถในการเสริมแรงให้ก าลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัตงิาน 4.03 0.86 มาก 5 

8. มีความเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชนส์่วนรวม 4.07 0.84 มาก 3 

9. มีความสามารถท าให้เกดิบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 4.01 0.81 มาก 6 

10. มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล ข้อมูลสารสนเทศ และความถูกต้อง 3.93 0.86 มาก 9 

11. มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 3.91 0.85 มาก 10 

ค่าเฉลี่ย 4.00 0.82 มาก  

ด้านที่ 2 สมรรถนะของนกับริหารมืออาชีพ       

1.  มีความเป็นนักนวัตกรรม ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้น า
การเปลีย่นแปลง 

3.76 0.92 มาก 8 

2.  มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และได้รับการยอมรับสามารถเจรจา
ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม และสรา้งความผูกพันในองค์กร 

3.96 0.91 มาก 2 

3.  มีความเป็นผู้ควบคมุหรือผู้ก ากบั ท่ีสามารถเพิม่ผลผลิต เพิม่คุณภาพ 
การให้บริการ กระตุ้นทมีงานให้ท างานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

3.88 0.85 มาก 7 

4.  มีความเป็นผู้บรหิารที่มีวสิัยทัศน์และสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ 
ได้อย่างท่ัวถึง เป็นผู้รเิริ่มและจดัโครงสร้างองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม่ 

3.89 0.86 มาก 6 

5.  มีความเป็นนักก ากับติดตามใหบุ้คลากรปฏิบัตติามค ารับรองปฏิบตัิ
ราชการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

3.94 0.79 มาก 4 

6.  มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

3.91 0.84 มาก 5 

7.  มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น  
มุ่งผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

3.95 0.93 มาก 3 

8.  มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสรมิและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อ
การบริหารงาน 

3.98 0.87 มาก 1 

ค่าเฉลี่ย 3.91 0.87 มาก  

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 0.84 มาก  
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จากตารางที่ 4.3 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.  ด้านความเป็นผู้น าองค์กร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน  

โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
4.11 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การมีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถท างานในเชิงรุก 3.88 
คะแนน ระดับมาก 

2.  ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.91 
คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัย
ที่เอ้ือต่อการบริหารงาน 3.98 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การมีความเป็นนักนวัตกรรม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3.76 คะแนน ระดับมาก  

 
ตารางท่ี 4.4  รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่1 การบริหารหน่วยงาน         
1.มีความสามารถในการวางแผนก าหนดนโยบายและน าสู่การปฏิบตัไิด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.94 0.77 มาก 6 

2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัด าเนินงานตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.95 0.79 มาก 5 

3. มีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.88 0.86 มาก 11 
4. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการบริหารจดัการทีด่ี 3.93 0.85 มาก 7 
5. ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลยั 3.92 0.90 มาก 9 
6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.89 0.85 มาก 10 
7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  4.05 0.88 มาก 1 
8. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยมสี่วนร่วมในการบริหารงาน  4.02 0.84 มาก 2 
9. มีการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถถ่ายทอดแก่บุคลากร นักศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ  

3.98 0.82 มาก 3 

10. เปิดโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวตักรรม โดยน ามาผนวกกับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความรู้ความเช่ียวชาญและอตัลักษณ์ของมหาวทิยาลยั 

3.93 0.85 มาก 7 

11. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อน า
องค์กรไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น  

3.98 0.94 มาก 4 

ค่าเฉลี่ย 3.95 0.85 มาก   

ด้านที ่2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.06 0.82 มาก   
1. มีความสามารถในการพดู และการเขียนในโอกาสต่างๆ  4.13 0.78 มาก 2 
2. มีความสามารถในการสื่อสารผา่นสื่อเทคโนโลย ี 4.01 0.79 มาก 4 
3. มีความสามารถในการพดูโน้มนา้วให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ และคล้อยตาม
อย่างมีเหตุมผีล 

3.95 0.80 มาก 5 

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบคุคลและหน่วยงานภายนอก 4.15 0.83 มาก 1 
5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
บุคคล และหน่วยงานภายนอก 

4.06 0.87 มาก 3 

ค่าเฉลี่ย 4.06 0.82 มาก   
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ตารางท่ี 4.4  ต่อ  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร         

1. มีการวางแผนและบริหารอัตราก าลังในเชิงปริมาณและคณุภาพ 3.95 0.81 มาก 3 
2. มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลยัในอนาคต 

3.93 0.80 มาก 4 

3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน พัฒนาตนเองให้
เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

4.07 0.78 มาก 1 

4. มีการส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมทีน่ าสู่ความผาสุกของบุคลากรในองค์กร 4.02 0.84 มาก 2 

ค่าเฉลี่ย 3.99 0.81 มาก  

ด้านที ่4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์     

1. เป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกล ทันสมัยชัดเจน 3.96 0.84 มาก 3 

     
2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนา
องค์กร 

3.97 0.77 มาก 2 

3. ยอมรับการปรบัเปลี่ยนความคิด วธิีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 3.99 0.78 มาก 1 
4. เป็นผู้มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์อย่างต่อเนื่อง 3.92 0.86 มาก 4 

ค่าเฉลี่ย 3.96 0.81 มาก  

ด้านที ่5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย     

1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัตติน 
สง่างามตามจารตีประเพณีอันดีงามของไทย 

4.11 0.74 มาก 4 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นท่ี
ยอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4.16 0.77 มาก 2 

3. มีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา 4.18 0.80 มาก 1 
4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 4.14 0.77 มาก 3 
5. มีความกล้าคดิ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 4.02 0.83 มาก 5 

ค่าเฉลี่ย 4.12 0.78 มาก  

ค่าเฉลี่ยรวม 4.01 0.83 มาก  

 
จากตารางที่ 4.4 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  

แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.  ด้านการบริหารหน่วยงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.95 คะแนน  

โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 4.05 คะแนน และน้อยที่สุด คือ 
การมีความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.88 คะแนน ระดับมาก 

2.  ด้านการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.06 
คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก 
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4.15 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับ 
และคล้อยตามอย่างมีเหตุผล 3.95 คะแนน ระดับมาก  

3.  ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน พัฒนาตนเอง
ให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 4.07 คะแนน และน้อยที่สุด คือ  
การก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลัยใน
อนาคต 3.93 คะแนน ระดับมาก 

4.  ด้านการมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย 3.96 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ 
เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 3.99 คะแนน ระดับมาก และน้อยที่สุด คือ การเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 3.92 คะแนน ระดับมาก  

5.  ด้านการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 
4.12 คะแนน โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การมีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ ควบคุม
อารมณ์ได้ และมีปิยวาจา 4.18 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การมีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม 4.02 คะแนน ระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่1 การเรียนการสอน         

1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอด
สู่แผนปฏิบัตริาชการ 

4.06 0.82 มาก 2 

2. การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคณุลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์

4.03 0.71 มาก 6 

3. มีระบบ กลไก ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF  4.04 0.76 มาก 5 

4. มีระบบการประเมินคณุภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ 4.03 0.75 มาก 7 

5. มีการสนับสนุนการพัฒนาและ/หรอืปรับปรุงหลักสตูรใหต้อบสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

4.05 0.83 มาก 3 

6. มีการส่งเสริมและสนับสนุนบคุลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ  4.08 0.76 มาก 1 

7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับภาครัฐและเอกชน 4.05 0.87 มาก 4 

8. มีการสนับสนุนการจดัท าหลักสตูรแบบบูรณาการศาสตร์ 3.91 0.81 มาก 10 

9. มีการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ มคีวาม
ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรยีนรู้ในยุคดิจิทลั  

4.01 0.78 มาก 8 

10. มีการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมมาพัฒนาการเรียนการสอน  3.95 0.75 มาก 9 

ค่าเฉลี่ย 4.02 0.79 มาก   
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ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

ด้านที ่2 การวิจัยและนวัตกรรม         

1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวิจัยอยา่งชัดเจน และน าไปถา่ยทอด 
สู่แผนปฏิบัติราชการ 

3.98 0.82 มาก 3 

2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยอยา่งเหมาะสม 3.94 0.84 มาก 5 

3. มีความสามารถในการแสวงหาแหลง่ทุนวิจัยภายนอก 3.89 0.98 มาก 9 

4. มีการส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้เป็นนกัวิจัยหนา้ใหม่อย่างทั่วถึง 3.94 0.87 มาก 7 

5. มีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มผีลงานด้านวจิัย  4.04 0.85 มาก 1 

6. มีการส่งเสรมิให้บุคลากรผลติผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 3.99 0.85 มาก 2 
7. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

3.98 0.88 มาก 3 

8. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมอื เพื่อยกระดับงานวิจัย 3.95 0.91 มาก 4 
9. มีการจัดให้มสี่วนงานและระบบบริหารจดัการงานวิจยั นวัตกรรม และ
ทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.94 0.89 มาก 8 

ค่าเฉลี่ย 3.96 0.88 มาก  

ด้านที ่3 การบริการวิชาการ     
1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการอย่างชัดเจน และน าไป
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 4.00 0.77 มาก 3 

2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม และมีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร 3.97 0.79 มาก 4 

3. มีหลกัสตูรในการบริการวิชาการทีส่ามารถหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย 3.94 0.95 มาก 6 
4. มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 4.06 0.78 มาก 1 
5. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.97 0.86 มาก 5 

6. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมอื เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 4.01 0.91 มาก 2 
ค่าเฉลี่ย 3.99 0.85 มาก  

ด้านที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม         
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
ชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 4.09 0.81 มาก 3 

2. มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมอยา่ง
เหมาะสม และมีการบูรณาการกับการเรยีนการสอนในทุกหลักสตูร 3.99 0.81 มาก 10 

3. การจัดกิจกรรมดา้นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา อนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสม 4.10 0.81 มาก 2 

4. มีการส่งเสริมบุคลากรใหม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญา อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.09 0.82 มาก 4 

5. มีความเป็นต้นแบบในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมอยุธยา  
ภูมิปัญญา อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กบัท้องถิ่น 4.09 0.85 มาก 6 
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ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดผลการประเมินความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (ต่อ)  

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

แปลผล ล าดับ 

6. มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจดักิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

4.07 0.85 มาก 7 

7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดบัการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.11 0.85 มาก 1 

8. มีการส่งเสรมิการจดัระบบการเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการสริมสร้างศกัยภาพดา้น
ศิลปวฒันธรรมของผูเ้รยีนโดยออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ทีมุ่่งเนน้การใช้
ฐานความรู ้และระบบความคิดในลกัษณะสหวิทยาการ 

4.00 0.87 มาก 9 

9. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรอืแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
และประวัติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป 

4.09 0.82 มาก 4 

10. มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยดา้นศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   4.06 0.82 มาก 8 

ค่าเฉลี่ย 4.07 0.83 มาก   

ด้านที่ 5 การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ         
1. มีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนว
พระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 

4.12 0.92 มาก 1 

2. มีการสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
อย่างเหมาะสม  

4.10 0.93 มาก 3 

3. มีการส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีสว่นร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

4.08 0.87 มาก 5 

4. การก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
อย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

4.11 0.93 มาก 2 

5. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมอื เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ

4.09 0.92 มาก 4 

ค่าเฉลี่ย 4.10 0.91 มาก   

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.85 มาก   

 
จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินความคิดเห็นต่อผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

แยกตามด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.  ด้านการเรียนการสอน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.02 คะแนน โดยข้อ 

ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ 4.08 คะแนน 
และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ 3.91 คะแนน ระดับมาก 

2.  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.96 คะแนน  
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัย 4.04 คะแนน 
และน้อยที่สุด คือ การมีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 3.89 คะแนน ระดับมาก 
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3.  ด้านการบริการวิชาการ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.99 คะแนน โดยข้อ
ที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
4.06 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การมีหลักสูตรในการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้ เข้ามหาวิทยาลัย 
3.94 คะแนน ระดับมาก 

4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.07 คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.11 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
และมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร 3.99 คะแนน ระดับมาก 

5.  ด้านโครงการตามแนวพระราชด าริ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.10  คะแนน 
โดยข้อที่มีคะแนนประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตาม
แนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 4.12 คะแนน และน้อยที่สุด คือ การส่งเสริม
ให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 4.08 คะแนน ระดับมาก 

 
4.2  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี 

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย 
ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหาร บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
มหาวิทยาลัย และตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า มีผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 

(1)  ผลการสัมภาษณ์บุคลากรภายในและผู้แทนผู้บริหาร  
1.1 จุดแข็ง 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ

เป็นที่ยอมรับของคนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดบทบาทให้ชัดเจนและแสวงหาความร่วมมือ 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และให้สถาบันอยุธยาศึกษา  
เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานตามพันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
และการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก  

2) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระบรมราโชบายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศแสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ดังนั้น
ผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยควรลงไปก ากับให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ และมหาวิทยาลัย 
จึงควรสร้างผลผลิตหรือผลงานที่จับต้องได้ รวมถึงการจัดบริการเพ่ือให้ประชาชนเข้ามารับบริการของ
มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือดึงให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

3)  มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก ดังนั้นควรส่งเสริมเพ่ิมเติมการสร้างองค์ความรู้ 
งานวิจัย บทความวิชาการ และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็นเมืองมรดกโลก เพ่ือเผยแพร่องค์
ความรู้ไปสู่สากล  

1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก  ควรพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และการบริหารจัดการภายใต้การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาให้เหมาะสมและชัดเจน 

2) ควรมีวิธีการจัดสรรแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่เน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ตามแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน โดยค านึงถึงการลดต้นทุนต่อหน่วยและยกระดับผลผลิตทั้งในเชิงคุณภาพ
และการใช้ทรัพยากร  
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(2) ผลการสัมภาษณ์บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของอธิการบดี 
2.1 จุดแข็ง 
1) มหาวิทยาลัยมีอัตราค่าเล่าเรียนไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาใน

มาตรฐานเดียวกัน 
2) นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นประชากรในท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพ้ืนที่การจัด

การศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าศึกษาต่อเพ่ิมมากข้ึน  
3) มหาวิทยาลัยมีสถาบันอยุธยาศึกษาที่มีบทบาทในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยท างาน

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรท้องถิ่น เพ่ือสืบสานและ
ต่อยอดเก่ียวกับกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การคัดเลือกบุคลากรรับรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 
การจัดลานวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในงานมรดกโลก  

2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1) มหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและหลักสูตร ให้กับประชากรในพ้ืนที่

การจัดการศึกษาให้เพ่ิมมากข้ึน 
2) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา และหลักสูตรที่เป็นสหกิจศึกษา โดยเน้นฝึกทักษะให้

นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความ
อดทน มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ มีจิตให้บริการ มีบุคลิกภาพและอัธยาศัยดี เพ่ือรองรับการประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3) ควรมีการให้ความรู้เพ่ิมเติมทางด้านการเงินบัญชีและพัสดุให้แก่นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ในคณะครุศาสตร์ 

 (3)  ผลการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า 
3.1 จุดแข็ง 

1)  มหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
โดยจ านวนกิจกรรมมีความเหมาะสมและหลากหลาย ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก รู้จักบทบาทหน้าที่
ของตนเอง สามารถแสดงศักยภาพของตนเอง และพัฒนาตนเองตามกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

2) มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่เสริมประสบการณ์ โดยจัดให้มีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอก เช่น การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมจิตอาสา  

3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1) มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น กิจกรรม

ด้านสุขภาพ การจัดอบรมทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอบรมการเขียนโครงการ 
หนังสือราชการ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานในอนาคต การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  

2)  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น การปรับปรุงห้องเรียนได้แก่ แสง
สว่าง ความสะอาด อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงสถานที่พักผ่อน
ระหว่างรอเข้าเรียน และสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและเพียงพอ  

3) มหาวิทยาลัยควรจัดสถานทีจ่อดรถให้เป็นระเบียบ และการสร้างหลังคาที่จอดรถ  
4) มหาวิทยาลัยควรมีการควบคุมคุณภาพของอาหารในโรงอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข  
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5) มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการ
ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดให้ทั่วถึง  

4) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย  

3)  มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการในการลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง และเสียงรบกวนระหว่างการ
เรียนการสอนในขณะที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร 

4) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
รวมถึงมีมาตรการป้องกันผลกระทบจะอาจเกิดกับนักศึกษาจากการร้องเรียน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างทั่วถึง  

 
4.3  ผลจากการสรุปข้อคิดเห็นของบุคลากรภายในต่อการบริหารงานของอธิการบดี  

คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟังข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ในวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2562  จ านวน 448 คน มีข้อคิดเห็นจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยจากการด าเนินงาน 
จ าแนกได้ 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ควรด าเนินการดังนี้ 
1.1) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากร 

งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1.2) ก าหนดมาตรฐานภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ โดยให้ค่าภาระงานด้านการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
1.3) ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
1.4) ส่งเสริมให้มีการจดัอบรมวชิาชพีหลักสูตรระยะสัน้เพ่ือก่อให้เกิดรายได้แก่มหาวิทยาลัย 
1.5) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือน าไปสู่หลักสูตรแบบปฏิบัติการ  
1.6) ส ารวจและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
1.7) ส่งเสริมให้เกิดชมรมและสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลายมากขึ้น 
1.8) เพ่ิมอัตลักษณ์นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมให้ชัดเจน 
1.9) ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

2) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ควรด าเนินการดังนี้ 
2.1) จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยให้กับคณะมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.2) จัดหาฐานข้อมูลงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3) มีทุนวิจัยและนวัตกรรมให้นักศึกษาเพ่ือช่วยส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์งานของนักศึกษา 
2.4) จัดระบบการบริหารโครงการวิจัยให้มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้านการเงิน และ

การติดตามผลการวิจัย 
2.5) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ระดับสากล 
2.6) ส่งเสริมให้เกิดการท างานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก โดยการสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
2.7) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ให้มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียนการสอน 

และการลงพ้ืนที่ชุมชน 
2.8) สนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และ

งบประมาณของการวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรม 



- 96 - 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3) ด้านการบริการวิชาการ ควรด าเนินการดังนี้ 
3.1) ก าหนดแนวทางหรือระเบียบด้านการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ เช่น 

ระเบียบการเงิน งบประมาณ ตลอดจนการแบ่งสัดส่วนรายได้ให้ชัดเจน 
3.2) เปิดโอกาสให้หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่การให้บริการวิชาการ 
3.3) มีช่องทางหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการวิชาการ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์

และเผยแพร่การรับงานบริการวิชาการท่ีชัดเจนในลักษณะ One stop service  
3.4) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการบริการวิชาการ 
3.5) สนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และ

งบประมาณของการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรด าเนินการดังนี้ 

4.1) ปรับเกณฑ์การประเมินภาระงานด้านศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสม เมื่อเทียบกับ
ภาระงานสอน 

4.2) สนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยวางแผนด าเนินงานร่วมกับคณะ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดกิจกรรม 

4.3) ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้มากข้ึน 

5) ด้านการบริหารจัดการ ควรด าเนินการดังนี้ 
5.1) ก าหนดขั้นตอนการท างานด้านต่างๆ ให้เกิดความกระชับและรวดเร็วขึ้น เช่น  

การเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบพัสดุ การเบิกค่ารักษาพยาบาล  
5.2) พัฒนาระบบปฏิทินการจัดกิจกรรมของทั้งบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือให้เกิ ด

ประสิทธิภาพสูงสุด และลดการซ้ าซ้อนในการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะ 
5.3) บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน 

เช่น อาคารเรียน พ้ืนที่การเรียนรู้ (Learning space) สื่อการเรียนการสอน ระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้
กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5.4) ประชาสัมพันธ์ผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและเพ่ิมจ านวนผู้เรียน  

5.5) ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย เนื่องจากบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ทรัพยากร
และก่อให้เกิดความเสียหาย ซ่ึงยังขาดการติดตามตรวจสอบ ตลอดจนปัญหาเรื่องยาเสพติดซึ่งมีเพ่ิมมากข้ึน 

5.6) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย เช่น สถานที่จอดรถ ระบบไฟฟ้า 
ระบบประปา ตลอดจนการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่  

5.7) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดหาไว้ให้บริการ เช่น การใช้ฐานข้อมูล
ต่างประเทศท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดสรรให้ 

6) ด้านการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริและพระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10 ควรด าเนินการดังนี้ 
6.1) เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริและพระบรมราโชบาย

ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพ่ือให้คณะ/สาขาวิชาสามารถด าเนินโครงการได้ตามความต้องการของพ้ืนที่ 
6.2) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลกิจกรรมให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ เพ่ือ

น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาได้ 
6.3) สร้างเครือข่ายด้านความรว่มมอื เพ่ือเป็นแนวทางให้ระดับคณะในการด าเนินโครงการ 
6.4) จัดสรรภาระงานที่เหมาะสมกับพันธกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา 

การวิจัย มากกว่าการมอบหมายงานตามพ้ืนที่ 



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

 

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาผลการประเมินติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้านยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งประเมินคุณภาพการบริหารงาน คุณลักษณะ และประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มีสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1   สรุปผล 

ผลการประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

ด้านที่ 1  ยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น 

ตัวชี้วัดทั้งหมด 55 ตัวชี้วัด ผลปรากฏบรรลุเป้าหมาย 42 ตัวชี้วัด ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 76.36) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุผลสูงสุด (ร้อยละ 100.00) คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการผลิต
และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัย
และนวัตกรรม  

ส าหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้นร้อยละ 78.73 ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) เบิกจ่ายร้อยละ 88.27 
ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ (ร้อยละ 100.00)   
 

ด้านที่ 2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เนื่องจากการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562  
ยังไม่ถึงรอบการประเมินตามเกณฑ์ คณะกรรมการติดตามฯ จึงได้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.41 คะแนน) โดยองค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ และด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ 
ระดับดีมาก (4.80 คะแนน) ด้านการวิจัย ระดับดีมาก (4.70 คะแนน) และด้านการผลิตบัณฑิต ระดับดี 
(3.89 คะแนน) 
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ด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของอธิการบดี 

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงานของอธิการบดี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (4.00 คะแนน) โดยมีผลการประเมินที่มีคะแนน
มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจอยู่ในระดับมาก (4.02 คะแนน) รองลงมา คือ 
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับมาก (4.00 คะแนน) และด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 
ระดับมาก (3.96 คะแนน)  

เมื่อพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดีตามค่าถ่วงน้ าหนัก 
ได้ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (4.12 คะแนน) ดังตารางต่อไปนี้     

การด าเนินงาน หน่วย
นับ 

คะแนนการ
ประเมิน 

ค่า
น  าหนัก 

ผลคะแนน x 
ค่าน  าหนัก 

การแปลผล 

1. ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย     

- การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ คะแนน 4.00 0.40 1.60 มาก 

- ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.41 0.30 1.32 มาก 

2. ผลการด าเนินงานของอธิการบดี          

- ด้านคุณภาพการบริหารงาน คะแนน 4.00 0.30 1.20 มาก 

รวม (1+2) 4.12 มาก 

 
5.2   อภิปรายผล 

 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี  
5.2.1 ผลการประเมินการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ผลการประเมินการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ที่ประสบผลส าเร็จ โดยบรรลุเป้าหมาย 
ตามตัวชี้วัดมากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิน่ และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ  
ซ่ึงด าเนนิการประสบผลส าเรจ็ เชน่ ร้อยละของผลงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ ์เป็นต้น  

ส่วนด้านการเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 78.73 
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 21.27 ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 88.27  
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมียอดเงินสะสมคงคลังเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 – 2561) เฉลี่ยเพ่ิมปีละ 24 ล้านบาท ยกเว้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเงินสะสมคงคลัง
ลดลง เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินสะสมคงคลัง เพ่ือใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามยุทธศาสตร์ทั้งด้านบุคลากร ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัย รวมถึงค่าจ้างออกแบบอาคารและ
สิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

5.2.2 ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระดับผลประเมินดีมากทั้ง 3 ปี  
ส่วนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีระดับผลประเมินดี และมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2561 มีผลคะแนนเฉลี่ยในองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ต่ ากว่าทุก
องค์ประกอบ (3.89 คะแนน) เนื่องจากตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
และมี 2 หลักสูตร ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ หลักสูตรภาษาจีนและหลักสูตรการท่องเที่ยว 

5.2.3 ผลการประเมินด้านคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี 
ผลการประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.00 คะแนน) ด้านที่มีคะแนนผลการประเมินมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารงานตามพันธกิจ ระดับมาก (4.02 คะแนน) รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ระดับมาก (4.00 คะแนน) และด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ระดับมาก (3.96 คะแนน) 

ทั้งนีผ้ลการประเมินคุณลักษณะของอธิการบดีมีจุดเด่นดังต่อไปนี้ 
1) ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประกอบด้วย 2 ประเด็น ดังนี้ 

- ความเป็นผู้น าองค์กร คือ อธิการบดีมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย ระดับมาก (4.11 คะแนน) 

- สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ คือ อธิการบดีมีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารงาน ระดับมาก (3.91 คะแนน)  

2) ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้  
- การบริหารหน่วยงาน คือ อธิการบดีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับมาก 

(4.05 คะแนน) 
- การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย คือ อธิการบดีมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและ

หน่วยงานภายนอก ระดับมาก (4.15 คะแนน) 
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ อธิการบดีมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 

ทุกระดับ/ทุกสายงานพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
ระดับมาก (4.07 คะแนน) 

- การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คือ อธิการบดียอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด 
วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป ระดับมาก (3.99 คะแนน) 

-  การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย คือ อธิการบดีมีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุม
รอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา ระดับมาก (4.18 คะแนน) 
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3) ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ 
- การเรียนการสอน คือ อธิการบดีมีการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทาง

วิชาการ ระดับมาก (4.08 คะแนน) 
- การวิจัยและนวัตกรรม คือ อธิการบดีมีการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัย 

ระดับมาก (4.04 คะแนน) 
- การบริการวิชาการ คือ อธิการบดีมีการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพ่ือพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างชัดเจน ระดับมาก (4.06 คะแนน) 
- การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ อธิการบดีมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือ

ยกระดับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับมาก (4.11 คะแนน) 
- การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ คือ อธิการบดีมีการก าหนดนโยบายและ

เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 
ระดับมาก (4.12 คะแนน) 

 
5.3   ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไปตามข้อเสนอแนะแล้วรวม 14 ประเด็น 
โดยที่สถานการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายของรัฐบาลและการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยในลักษณะต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน 

เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีปัจจัยภายนอกและภายในที่ต้องเร่งทบทวนผลการด าเนินงาน
โดยเร่งด่วน เช่น นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการผลิตก าลังคนในสาขาที่มีความต้องการสูง นโยบายจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและงบสนับสนุนวิจัย รวมทั้งนโยบายตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาปี พ.ศ. 2560 
ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก าลังประสบกับปัญหาจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ลดลง และมีผลกระทบ 
ทั้งรายได้ ภาระงานของอาจารย์ประจ า การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้คุ้มทุนและคุ้มค่ามากที่สุด ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ด้านการบริหารจัดการ  
1.1 ควรเร่งปรับสมรรถนะของบุคลการทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้มีขีดความสามารถ

ตามความรับผิดชอบทั้งคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ Competency อ่ืนๆ เพ่ือรับภาวะการเปลี่ยนแปลงโดยเร็ว 
1.2 ควรปรับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความคล่องตัวและแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ควรเร่งทบทวนหลักสูตร รายวิชา เนื้อหาสาระของรายวิชาให้เหมาะสม ตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษากลุ่มประเทศอาเซียน 
1.4 ควรปรับระบบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ทรัพย์สิน ให้เหมาะสมกับการแข่งขัน  

โดยเน้นการเพ่ิมรายได้ท่ีมิใช่จากเงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) ให้มากขึ้น และลดรายจ่ายด้านบุคลากร 
1.5 ควรวางระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทั้งมหาวิทยาลัยที่เชื่อมต่อกันในลักษณะ  

Big data เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจที่เหมาะสมรวดเร็วและแม่นตรง 
1.6 ควรเตรียมการพัฒนามหาวิทยาลัยจากรูปแบบการบริหารที่เป็ นส่วนราชการไปเป็น

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงานและแข่งขันได้ในอนาคต 
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2) ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้จัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์หรือการสอนในทุกสาขาวิชา
ให้มีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน เช่น การบูรณาการศาสตร์
ในสาขาวิชาชีพร่วมกับคณะครุศาสตร์ โดยใช้อาจารย์ร่วมกันเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.2 ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมมากขึ้น ให้เป็นไปตามแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เช่น ส่งเสริมและสนับสนุน  
ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพเพ่ือใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2.3 ควรปรับปรุงหลักสูตรทุกวิชาให้เป็น Program on Teens (student outcomes) 
Assessment and continuous improvements โดยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรหรือประธาน
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีความสามารถในการบริหารหลักสูตรที่ดี และพัฒนาวิชาการต่างๆ ให้
ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

2.4 ควรเร่งจัดหลักสูตรที่เป็น English Program (EP) และ Intensive Program (IP) ให้มากขึ้น 
2.5 ควรใช้สื่อการสอนการเรียนรู้ด้วยระบบสื่อ Digital Online Program ทั้งหลักสูตรที่สอน

มุ่งปริญญาและการพัฒนาฝึกอบรม Non degree Program ที่มุ่งตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ท างานไป
ควบคู่กับการเรียนรู้ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องปรับระบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งเวลาเรียน การ
ปฏิบัติงานจริงคู่ไปกับภาคทฤษฎี การเทียบโอนประสบการณ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันและ
การศึกษาตลอดชีวิต  

2.6 ควรจัดให้มีกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่เน้นองค์ประกอบของการพัฒนาทั้งวิชาชีพ 
ทักษะชีวิต ความเป็นผู้น า (Soft skills) และเพ่ิมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneur) เพ่ือสร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation) ให้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ    

2.7 ควรส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแบบครบวงจรโดยใช้ Work Integrated 
Learning (WIL) โดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตในการออกแบบพัฒนาหลักสูตรหรือ
รายวิชาและการจัดการเรียนการสอน ใช้สถานประกอบการเป็นฐาน (Platform) ในการจัดการเรียนการ
สอน และการปฏิบัติจริง ให้มีการส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้ฝึกปฏิบัติจริง 

2.8 ควรเร่งรัดการประชาสัมพันธ์กิจการและหลักสูตรให้กับประชากรในพ้ืนที่จัดการศึกษา  
ให้เพ่ิมมากข้ึน 

2.9 ควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อม เช่น ปรับปรุงห้องเรียนในด้านแสงสว่าง 
ความสะอาด อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความเพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมทั้งสถานที่จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและเพียงพอ 

2.10 ควรส่งเสริมให้เกิดชมรมนักศึกษาและมีสถานที่ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาที่หลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน 

2.11 ควรส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

3) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3.1) ควรส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันท าวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือให้มีผลกระทบและเกิดประโยชน์

กับท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
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3.2) ควรมีการสนับสนุนการวิจัยให้มากขึ้น ทั้งด้านการจัดการและงบประมาณ เช่น เพ่ิมประเภท
และงบประมาณของทุนในการท าวิจัย จัดท าฐานข้อมูลนักวิจัยจ าแนกตามความเชี่ยวชาญเพ่ือการเชื่อมโยง
โจทย์วิจัยกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ิมทุนวิจัยภายในคณะหรือหน่วยงาน ทุนเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ทั้งในวารสารและการประชุมวิชาการ และเพ่ิมช่องทางในการประสานงานการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการวิจัย
ให้มีข้ันตอนง่าย ชัดเจน และสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

3.3) ควรเพ่ิมการสร้างเสริมขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรที่มีผลงานวิจัย เช่น ส่งเสริมให้มีรางวัล
ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์ที่น าเสนอผลงานวิจัยหรือตีพิมพ์ และพิจารณาความดีความชอบเพ่ิมเติมให้กับ
คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย มีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เช่น มีจ านวนผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่สูงสุด ได้รับงบประมาณทุนวิจัยสูงสุด มีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิง (Citation) สูงสุด 

3.4) ควรจัดหาฐานข้อมูลงานวิจัยเพ่ิมเติม เพ่ือเอ้ือต่อกระบวนการวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
และเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน 

3.5) ควรส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารโครงการวิจัยให้มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะทางด้าน
การเงิน และการติดตามผลการวิจัย 

3.6) ควรส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 

3.7) ควรมีกลยุทธ์และกระบวนการที่สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์ให้มากขึ้น เช่น มีกลไกในการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

3.8) ควรส่งเสริมให้เกิดการท างานวิจัยกับหน่วยงานภายนอกให้มากขึ้น โดยการสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.9) ควรส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถมีผลงานที่ไปขอการรับรองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกเหนือจากการวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

3.10) ควรส่งเสริมระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์มีศักยภาพ
ในการท าวิจัยให้สูงและรวดเร็วขึ้น  

3.11) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาในสาขาต่างๆ มีส่วนร่วมในการท าวิจัยและนวัตกรรมให้มากขึ้น 
และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา เพ่ือเป็นการเพ่ิมผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย 

3.12) ควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ให้มากขึ้น ทั้งในด้านการเรียนการสอน 
และการลงพ้ืนที่ชุมชน 

3.13) ควรสนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และงบประมาณ
ของการวิจัยและนวัตกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

4) ด้านการบริการวิชาการ  
4.1) ควรมีหน่วยงานกลางประสานงานในการบริการวิชาการ แบบ One stop service  

กับชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก 
4.2) ควรมีการส ารวจปัญหาและความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ทุกปี โดยให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย  
4.3) ควรจัดท าฐานข้อมูล ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ ผลงานของบุคลากร เพ่ือการเตรียม

ความพร้อมในการให้บริการวิชาการ 
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4.4) ควรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาด้านการ
บริการวิชาการ 

4.5) ควรสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
ของการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับมหาวิทายาลัย 

4.6) ควรมีการก ากับ ติดตาม ประเมิน และปรับปรุงทุกโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี จนบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

4.7) ควรแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น 
5) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1) ควรมีการก ากับ ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  

5.2) ควรสนับสนุนงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึนตามอัตลักษณ์
ของพ้ืนที่ตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เมืองมรดกโลก 

5.3) ควรให้มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในวิชาพ้ืนฐาน 

5.4) ควรให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น สภาวัฒนธรรม เป็นต้น โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.5) ควรส่งเสริมเพ่ิมเติมการสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย บทความวิชาการและเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับความเป็นเมืองมรดกโลกและเผยแพร่ไปสู่ระดับสากล 

5.6) ควรเสริมสร้างยกย่องเชิดชู หน่วยงาน บุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือให้มีขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท างานด้านนี้ 

5.7) ควรปรับเกณฑ์ภาระงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับภาระงานด้านอ่ืนๆ 

5.8) ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลายมากขึ้น 

5.9) ควรสนับสนุนให้สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายกิจกรรมด้านนี้ โดยวางแผนร่วมกับคณะและหน่วยงานอ่ืนๆ  เพ่ือลด
ความซ้ าซ้อนในการจัดกิจกรรม 

6) ด้านการสืบสานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
6.1) ควรเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานโครงการให้ชัดเจนและแพร่หลายเพื่อให้คณะ/สาขาวิชา

สามารถน าไปด าเนินการต่อยอดโครงการได้ตามความต้องการของพ้ืนที่ 
6.2) ควรมีการติดตามและประเมินผลของโครงการ/กิจกรรมที่สามารถให้ได้รู้ถึงผลสัมฤทธิ์เพื่อ

น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานต่อไป 
6.3) ควรสร้างเครือข่ายด้านความร่วมมือกันในการด าเนินงานโครงการร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ือเป็นแนวทางให้คณะ/สาขาวิชาสามารถด าเนินการโครงการได้อย่างประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น 
6.4) ควรก าหนดภาระงานในการด าเนินการโครงการให้เป็นพันธกิจที่เหมาะสมของทุกคณะ

สถาบันและส านัก 
 



 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการน าเสนอ 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
 

ตามท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของอธิการบดีและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 
นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้  

1. การเร่งปรับสมรรถนะของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากในอนาคตมหาวิทยาลัยจะอาจจะปิดตัวลง ส่วนหนึ่ง
เพราะไปไม่สามารถสอนให้คนที่เรียนไปท างานได้ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาการเรียนการสอนผ่าน Google 
จึงควรเน้นด้านการพัฒนาการบริหารบุคคลให้มาก 

2. การปรับปรุงหลักสูตรทุกวิชาให้เป็นหลักสูตรที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนา
หลักสูตรไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การปฏิรูปการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการแข่งขันในอนาคต 

3. ควรมีหน่วยงานกลางประสานงานในการบริหารการวิชาการ แบบ One stop service กับชุมชน
หรือหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่าจะมีรูปแบบบริการวิชาการแบบใด ทั้งการบริการวิชาการ
ทีช่่วยสังคม และการบริการวิชาการเพ่ือการหารายได้ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งหลายๆ หน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องการหน่วยงานวิจัยเพ่ือการพัฒนา ซึ่งไปสอดคล้องกับการด าเนินการของคณะและ
สถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยควรมีการด าเนินการเตรียมในเรื่องนี ้

4. ควรให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินกิจกรรมตามพันธกิจร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเน้นในเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมและการวิจัยเพ่ือสร้างภูมิปัญญา
และถ่ายทอด 

5. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับมีภาพรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรมีการ
วางแผนการบริหารงบประมาณอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลตามพันธกิจ 

6. ควรน าข้อมูลผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการอภิปรายประเด็นต่างๆ  
ในการประเมินด้านคุณภาพของการจัดการศึกษา  

7. การเตรียมการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยภายใต้ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ  
อย่างรวดเร็ว แต่ละหน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายใต้การเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนว่า
ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง เพ่ือให้หน่วยงานทราบถึงสิ่งที่ควรท าในระยะเร่งด่วน ระยะที่รอได้ และระยะปานกลาง  

8. การเปลี่ยนแปลงด้านระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับ 
Digital transformation ในส่วนของการเรียนการสอน เนื้อหาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
การบริการการศึกษา และงานสนับสนุนการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร 
เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการรองรับการก้าวสู่ Digital transformation โดยไม่ใช่การลงทุนเทคโนโลยี 
แต่ต้องเปลี่ยนองค์ประกอบให้เป็นดิจิตัล ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กร การท างาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ 

9. มหาวิทยาลัยควรด าเนินการหลักสูตรที่ไม่มุ่งเน้นปริญญา (Non degree program) เป็น
รูปธรรมมากขึ้น 

10. ควรน าข้อมูลการบริหารความเสี่ยงมาประกอบการประเมินมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ครอบคลุม
ถึงภาวการณ์ต่างๆ มากขึ้น  

11. มอบแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาและด าเนินการ โดยขอให้เร่งด าเนินการ 
เพ่ือน าเข้าเสนอในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป ซึ่งพิจารณาในเบื้องต้นว่า เรื่องใดที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการแล้ว และเรื่องใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   



 
                                                                                        

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

     1.  ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว  ประธานกรรมการ 
     เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
      ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจ ามหาวทิยาลัยนเรศวร 
  - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

   - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  
   - นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏับรุีรัมย์    

  

   2.  รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย  รองประธาน 
    เชี่ยวชาญ ด้านการวัดผลและประเมินผล  
    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  - ข้าราชการบ านาญ  

                                             มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 
 

 
 
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  สุยะพรหม กรรมการ 
      เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
      ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง      - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
                                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 

  3.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์  อัตชู กรรมการ 
  เชี่ยวชาญ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี
  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  - ข้าราชการบ านาญ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง 
    - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา 

  - คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาของ     
      สถาบันอดุมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่ง  

 
 

    5.  รองศาสตราจารย์จรูญ   รัตนกาล  กรรมการ 
         เชี่ยวชาญ ด้านปรัชญาและศาสนา การพัฒนานกัศึกษา และการพฒันาสังคมศาสตร ์
        ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       - ข้าราชการบ านาญ  
                                             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
 
 
    6. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี   ศิริปรัชญานันท์          กรรมการและเลขานกุาร 
          เช่ียวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       -  ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายส่งเสรมิวิชาการและกิจการพิเศษ 

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 



ปฏิทินการปฏิบัตงิานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ก.ย. 2562 ต.ค. 2562 พ.ย. 2562 ธ.ค. 2562 ม.ค. 2563 

1. ก ำหนดแนวคิด กรอบกำรประเมิน และกรอบเวลำกำรปฏิบัติงำน      

2. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ      

3. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
ตำมหลักสมรรถนะนักบริหำรมืออำชีพ 8 สมรรถนะ     

 

4. พัฒนำแบบสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม   
 

   

5. พัฒนำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นบุคคลที่เก่ียวข้องภำยในมหำวิทยำลัย   
 

   

6. เก็บข้อมูลแบบสอบถำมควำมคิดเห็น   
 

   

7. สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม (7 หน่วยงำน)     
 

  

8. สรุปข้อมูลทั้งหมด     
 

  

9. เขียนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและ
อธิกำรบดี 

      
 

 

10. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัยและอธิกำรบดี         

 

11. น ำเสนอผลกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยและ
อธิกำรบดี ต่อสภำมหำวิทยำลัย 

         

 



ภาคผนวก 
 

รายชื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ปฏิทินการปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  - หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ) 
  - ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์ 
  - ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงาน 
  - รายละเอียดโครงการของแต่ละยุทธศาสตร์แต่ละหน่วยงาน 
  - ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผู้บริหารและผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาของอธิการบดี (ดร.เกษม  บ ารุงเวช) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

- แบบสัมภาษณ์อธิการบดี 
- แบบสัมภาษณ์ทีมผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย 
- แบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกมหาวิทยาลัย   

ภาพกิจกรรมการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



 

 

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) 

 

หลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ (8 สมรรถนะ) 
การประเมินคุณภาพการบริหารงานของอธิการบดี ตามหลักสมรรถนะนักบริหารมืออาชีพ 

( 8 สมรรถนะ)  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น ดังนี้ 
       สมรรถนะท่ี 1 Innovator 

 - ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการการเปลี่ยนแปลง  
 - ผู้บริหารเป็นต้นแบบของผู้น านวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง 

 สมรรถนะท่ี 2 Broker 
 - ผู้บริหารมีอ านาจบารมีที่ทีมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาให้การยอมรับ  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการน าเสนอความคิดเห็นที่มีประสิทธิผล  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการเจรจาไกล่เกลี่ยประนีประนอมสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

 สมรรถนะท่ี 3 Producer 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล สร้างความ
พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้รับบริการ  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการกระตุ้นแรงจูงใจให้ทีมงานอุทิศทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ และ
มีความสามารถในการบริหารโครงการและบริหารความเสี่ยง 

 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   
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหาร การมีส่วนร่วมในการก ากับควบคุมเร่งงานให้เป็นไปตามแผนที่
ได้ก าหนดไว้   
 - ผู้บริหารมีการวัดผลการวิเคราะห์ปรับปรุงงานและการจัดสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการบริหาร 

 



 

 

 

 สมรรถนะท่ี 6 Coordinator 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดท าโครงการ การด าเนินโครงการ การติดตามควบคุม วิจัย 
ประเมินผลโครงการ  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการออกแบบงานให้จูงใจ เช่น การหมุนเวียนงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร และการกระจายอ านาจการตัดสินใจ เป็นต้น 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการทีมงาน โครงการ ทีมงานแบบเมตริกซ์ และทีมงานข้ามสายงาน
แบบกระบวนการ 
 สมรรถนะท่ี 7 Mentor 
 - ผู้บริหารมีความเข้าใจตนเองและเข้าใจทีมงานในการเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์เชิงรุก  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการส่งสาร และการสั่งการที่มีประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการมอบหมายภาระงานสอนและการพัฒนาบุคลากรในการท างาน
มาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 
 สมรรถนะท่ี 8 Facilitator 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างการบริหารงานและธ ารงรักษาทีมงานสู่ความเป็นหนึ่ง  
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทีมงาน 
 - ผู้บริหารมีความสามารถในการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ตารางผนวกที ่1  ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1 1.1 จ ำนวนโครงกำรท่ีมหำวทิยำลัยน ำศำสตร์พระรำชำไปพฒันำท้องถิ่น ไมน่้อยกวำ่ 2 โครงกำร  15 โครงการ √ ยุทธศำสตร์ สวพ.

2 1.3 จ ำนวนโครงกำรท่ีมหำวทิยำลัยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/นวตักรรม/งำนวจิัยเพือ่แกป้ัญหำ/พฒันำให้กบัท้องถิ่น ในด้ำนเศรษฐกจิ ไมน่้อยกวำ่ 2 โครงกำร  44 โครงการ √
ยุทธศำสตร์

สวพ.

3 1.4 จ ำนวนโครงกำรท่ีมหำวทิยำลัยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/นวตักรรม/งำนวจิัยเพือ่แกป้ัญหำ/พฒันำให้กบัท้องถิ่น ในด้ำนสังคม ไมน่้อยกวำ่ 2 โครงกำร  38 โครงการ √ ยุทธศำสตร์ สวพ.

4 1.5 จ ำนวนโครงกำรท่ีมหำวทิยำลัยถ่ำยทอดองค์ควำมรู้/นวตักรรม/งำนวจิัยเพือ่แกป้ัญหำ/พฒันำให้กบัท้องถิ่น ในด้ำนส่ิงแวดล้อม ไมน่้อยกวำ่ 1 โครงกำร  6 โครงการ √
ยุทธศำสตร์

สวพ.

5 1.6 ร้อยละของผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรมท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมของชำติและท้องถิ่น ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 50 100 √ ยุทธศำสตร์ สอศ.
6 1.7 ร้อยละควำมพงึพอใจของประชำชนท่ีรับบริกำรจำกมหำวทิยำลัย ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.44 √ ยุทธศำสตร์ สวพ.
7 KPI104 จ ำนวนชุมชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 5 ชุมชน  28 ชุมชน √ งบประมำณ สวพ.
8 KPI105 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับกำรพฒันำมลูค่ำ อย่ำงน้อย 1 ระดับ 5 ผลิตภัณฑ์  12 ผลิตภัณฑ์ √ งบประมำณ สวพ.
9 KPI106 รำยได้ของชุมชนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรเพิม่ขึ้น ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 10  ร้อยละ 10 √ งบประมำณ สวพ.
10 KPI109 จ ำนวนผลงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม ท่ีสอดคล้องกบัภูมปิัญญำท้องถิ่น เอกลักษณ์และวฒันธรรมของชำติ 27 โครงกำร/กจิกรรม 40 โครงการ √ งบประมำณ สอศ.
11 KPI110 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กจิกรรม ศิลปวฒันธรรม 3,650 คน 12,907 คน √ งบประมำณ สอศ.
12 KPI111 ร้อยละของกำรรับรู้ด้ำนศิลปวฒันธรรมไทยของกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเพิม่ขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.64 √ งบประมำณ สอศ.

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ล าดับที่
 ผลการ

ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถ่ิน

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีมงีำนท ำภำยใน 1 ปี ร้อยละ 70 ร้อยละ 86 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
2 2.2 ร้อยละบัณฑิตครูท่ีได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
3 2.3 ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพืน้ท่ีท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียง 20 โรงเรียน ร้อยละ 23 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
4 2.4 ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในพืน้ท่ีได้รับกำรพฒันำเพิม่ขึ้น ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
5 2.5 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียง มคีะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-Net)

 แต่ละวชิำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 50 ร้อยละ 37.50 × ยุทธศำสตร์ คคศ.

6 2.6 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียงมกีำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธติไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 0 × ยุทธศำสตร์ คคศ.
7 KPI204 จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมกีำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 20 โรงเรียน 23 โรงเรียน √ งบประมำณ คคศ.
8 KPI205 นักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมคีะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-Net) แต่ละวชิำผ่ำน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 ร้อยละ 9 × งบประมำณ คคศ.

9 KPI207 จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 20 โรงเรียน 23 โรงเรียน √ งบประมำณ คคศ.
10 KPI208 นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถอำ่นออกเขียนได้เพิม่ขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 √ งบประมำณ คคศ.
11 KPI209 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมผีลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอำ่นสูงขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 √ งบประมำณ คคศ.
12 KPI210 จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับสนับสนุนตำมโครงกำร 1,189 คน 1189 คน √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
13 KPI211 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนได้รับกำรอดุหนุนและกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ล าดับที่
 ผลการ

ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีมงีำนท ำภำยใน 1 ปี ร้อยละ 70 ร้อยละ 86 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
2 2.2 ร้อยละบัณฑิตครูท่ีได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
3 2.3 ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพืน้ท่ีท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียง 20 โรงเรียน ร้อยละ 23 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
4 2.4 ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในพืน้ท่ีได้รับกำรพฒันำเพิม่ขึ้น ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
5 2.5 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียง มคีะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-Net)

 แต่ละวชิำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 50 ร้อยละ 37.50 × ยุทธศำสตร์ คคศ.

6 2.6 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียงมกีำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธติไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 0 × ยุทธศำสตร์ คคศ.
7 KPI204 จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมกีำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 20 โรงเรียน 23 โรงเรียน √ งบประมำณ คคศ.
8 KPI205 นักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมคีะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-Net) แต่ละวชิำผ่ำน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 ร้อยละ 9 × งบประมำณ คคศ.

9 KPI207 จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 20 โรงเรียน 23 โรงเรียน √ งบประมำณ คคศ.
10 KPI208 นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถอำ่นออกเขียนได้เพิม่ขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 √ งบประมำณ คคศ.
11 KPI209 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมผีลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอำ่นสูงขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 √ งบประมำณ คคศ.
12 KPI210 จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับสนับสนุนตำมโครงกำร 1,189 คน 1189 คน √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
13 KPI211 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนได้รับกำรอดุหนุนและกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ล าดับที่
 ผลการ

ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีมงีำนท ำภำยใน 1 ปี ร้อยละ 70 ร้อยละ 86 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
2 2.2 ร้อยละบัณฑิตครูท่ีได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
3 2.3 ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพืน้ท่ีท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียง 20 โรงเรียน ร้อยละ 23 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
4 2.4 ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในพืน้ท่ีได้รับกำรพฒันำเพิม่ขึ้น ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
5 2.5 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียง มคีะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-Net)

 แต่ละวชิำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 50 ร้อยละ 37.50 × ยุทธศำสตร์ คคศ.

6 2.6 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียงมกีำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธติไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 0 × ยุทธศำสตร์ คคศ.
7 KPI204 จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมกีำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 20 โรงเรียน 23 โรงเรียน √ งบประมำณ คคศ.
8 KPI205 นักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมคีะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-Net) แต่ละวชิำผ่ำน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 ร้อยละ 9 × งบประมำณ คคศ.

9 KPI207 จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 20 โรงเรียน 23 โรงเรียน √ งบประมำณ คคศ.
10 KPI208 นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถอำ่นออกเขียนได้เพิม่ขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 √ งบประมำณ คคศ.
11 KPI209 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมผีลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอำ่นสูงขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 √ งบประมำณ คคศ.
12 KPI210 จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับสนับสนุนตำมโครงกำร 1,189 คน 1189 คน √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
13 KPI211 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนได้รับกำรอดุหนุนและกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ล าดับที่
 ผลการ

ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1 3.1 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีบูรณำกำรกบัหน่วยงำนระดับจังหวดั ไมน่้อยกวำ่ 2 โครงกำร 3 โครงการ √ ยุทธศำสตร์ สอศ.
2 3.2 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันด้ำนวทิยำศำสตร์สุขภำพและส่ิงแวดล้อม ไมน่้อยกวำ่ 2 หลักสูตร 6 หลักสูตร √ ยุทธศำสตร์ ควท.
3 3.4 ผลประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ร้อยละ 70.40 × ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
4 3.5 ผลประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ สถำบัน/ส ำนัก และมหำวทิยำลัย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.60 √ ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
5 3.6 ร้อยละของบุคลำกรสำยวชิำกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร ร้อยละ 30 28.09 × ยุทธศำสตร์ สนอ. (กก.)
6 3.7 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีมคุีณวฒิุปริญญำเอก ร้อยละ 40 28.01 × ยุทธศำสตร์ สนอ. (กก.)
7 3.8 ร้อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอำชีพอสิระหรือสำมำรถสร้ำงงำนได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 10 ร้อยละ 91.28 √ ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
8 3.9 ร้อยละของนักศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนภำษำองักฤษ CEFR ของมหำวทิยำลัย ร้อยละ 50   ร้อยละ 7.06 × ยุทธศำสตร์ ศศน.
9 3.10 ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 √ ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
10 3.11 ร้อยละของอำจำรย์ท ำวจิัยต่อจ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด ร้อยละ 50   ร้อยละ 8.76 × ยุทธศำสตร์ สวพ.
11 3.12 ร้อยละของผลงำนวจิัยท่ีสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของท้องถิ่น ร้อยละ 50   ร้อยละ 37.5 × ยุทธศำสตร์ สวพ.
12 3.13 ร้อยละของผลงำนวจิัยหรือนวตักรรมท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 30  ร้อยละ 100 √ ยุทธศำสตร์ สวพ.
13 KPI305 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 154 คน 256 คน √ งบประมำณ ควท.
14 KPI306 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม ่(ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 263 คน 294 คน √ งบประมำณ ควท.
15 KPI307 จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 1,101 คน  1035 คน × งบประมำณ ควท.

16
KPI308 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ด้ำนวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลย)ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 94.67 √
งบประมำณ ควท.

17 KPI309 ควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.37 √ งบประมำณ ควท.
18 KPI310 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์) 1,086 คน 1226 คน √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
19 KPI311 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม ่(ด้ำนสังคมศำสตร์) 1,377  คน 1191 คน × งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
20 KPI312 จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (ด้ำนสังคมศำสตร์) 5,773 คน 4816 คน × งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
21 KPI313 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์) ร้อยละ 80 ร้อยละ87.90 √ งบประมำณ งำนประกนัคุณภำพ
22 KPI314 ควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนสังคมศำสตร์ ร้อยละ 85 ร้อยละ 87.80 √ งบประมำณ งำนประกนัคุณภำพ
23 KPI335 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 1,400 คน 3524 คน √ งบประมำณ ศศน.
24 KPI336 บัณฑิตมผีลคะแนน TOEIC มำกกวำ่ 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR) ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 20   ร้อยละ 7.06 × งบประมำณ ศศน.
25 KPI337 จ ำนวนโครงกำรวจิัยและนวตักรรมเพือ่กำรพฒันำสังคมและส่ิงแวดล้อม (4 โครงกำร)  4 โครงการ √ งบประมำณ สวพ.
26 KPI338 ร้อยละผลกำรวจิัยท่ีน ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ

น ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม ชุมชน
ร้อยละ 60  ร้อยละ 41.6 × งบประมำณ สวพ.

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ล าดับที่
 ผลการ

ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1 3.1 จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีบูรณำกำรกบัหน่วยงำนระดับจังหวดั ไมน่้อยกวำ่ 2 โครงกำร 3 โครงการ √ ยุทธศำสตร์ สอศ.
2 3.2 จ ำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันด้ำนวทิยำศำสตร์สุขภำพและส่ิงแวดล้อม ไมน่้อยกวำ่ 2 หลักสูตร 6 หลักสูตร √ ยุทธศำสตร์ ควท.
3 3.4 ผลประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ร้อยละ 70.40 × ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
4 3.5 ผลประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ สถำบัน/ส ำนัก และมหำวทิยำลัย อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 ร้อยละ 88.60 √ ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
5 3.6 ร้อยละของบุคลำกรสำยวชิำกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำร ร้อยละ 30 28.09 × ยุทธศำสตร์ สนอ. (กก.)
6 3.7 ร้อยละของอำจำรย์ท่ีมคุีณวฒิุปริญญำเอก ร้อยละ 40 28.01 × ยุทธศำสตร์ สนอ. (กก.)
7 3.8 ร้อยละของบัณฑิตท่ีประกอบอำชีพอสิระหรือสำมำรถสร้ำงงำนได้ด้วยตนเอง ร้อยละ 10 ร้อยละ 91.28 √ ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
8 3.9 ร้อยละของนักศึกษำท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบมำตรฐำนภำษำองักฤษ CEFR ของมหำวทิยำลัย ร้อยละ 50   ร้อยละ 7.06 × ยุทธศำสตร์ ศศน.
9 3.10 ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละ 85 ร้อยละ 86 √ ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
10 3.11 ร้อยละของอำจำรย์ท ำวจิัยต่อจ ำนวนอำจำรย์ท้ังหมด ร้อยละ 50   ร้อยละ 8.76 × ยุทธศำสตร์ สวพ.
11 3.12 ร้อยละของผลงำนวจิัยท่ีสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของท้องถิ่น ร้อยละ 50   ร้อยละ 37.5 × ยุทธศำสตร์ สวพ.
12 3.13 ร้อยละของผลงำนวจิัยหรือนวตักรรมท่ีสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพำณิชย์ ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 30  ร้อยละ 100 √ ยุทธศำสตร์ สวพ.
13 KPI305 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 154 คน 256 คน √ งบประมำณ ควท.
14 KPI306 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม ่(ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 263 คน 294 คน √ งบประมำณ ควท.
15 KPI307 จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (ด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 1,101 คน  1035 คน × งบประมำณ ควท.

16
KPI308 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ด้ำนวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลย)ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 94.67 √
งบประมำณ ควท.

17 KPI309 ควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 85 ร้อยละ 88.37 √ งบประมำณ ควท.
18 KPI310 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์) 1,086 คน 1226 คน √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
19 KPI311 จ ำนวนนักศึกษำเข้ำใหม ่(ด้ำนสังคมศำสตร์) 1,377  คน 1191 คน × งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
20 KPI312 จ ำนวนนักศึกษำท่ีคงอยู่ (ด้ำนสังคมศำสตร์) 5,773 คน 4816 คน × งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
21 KPI313 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้งำนท ำหรือศึกษำต่อภำยในระยะเวลำ 12 เดือนหลังจำกจบกำรศึกษำ (ด้ำนสังคมศำสตร์) ร้อยละ 80 ร้อยละ87.90 √ งบประมำณ งำนประกนัคุณภำพ
22 KPI314 ควำมพงึพอใจของผู้ใช้บัญฑิตด้ำนสังคมศำสตร์ ร้อยละ 85 ร้อยละ 87.80 √ งบประมำณ งำนประกนัคุณภำพ
23 KPI335 จ ำนวนนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 1,400 คน 3524 คน √ งบประมำณ ศศน.
24 KPI336 บัณฑิตมผีลคะแนน TOEIC มำกกวำ่ 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR) ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 20   ร้อยละ 7.06 × งบประมำณ ศศน.
25 KPI337 จ ำนวนโครงกำรวจิัยและนวตักรรมเพือ่กำรพฒันำสังคมและส่ิงแวดล้อม (4 โครงกำร)  4 โครงการ √ งบประมำณ สวพ.
26 KPI338 ร้อยละผลกำรวจิัยท่ีน ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนโยบำยของหน่วยงำนภำครัฐ หรือภำคเอกชน หรือ

น ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม ชุมชน
ร้อยละ 60  ร้อยละ 41.6 × งบประมำณ สวพ.

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ล าดับที่
 ผลการ

ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีมงีำนท ำภำยใน 1 ปี ร้อยละ 70 ร้อยละ 86 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
2 2.2 ร้อยละบัณฑิตครูท่ีได้รับกำรบรรจุเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
3 2.3 ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพืน้ท่ีท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียง 20 โรงเรียน ร้อยละ 23 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
4 2.4 ร้อยละครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในพืน้ท่ีได้รับกำรพฒันำเพิม่ขึ้น ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 √ ยุทธศำสตร์ คคศ.
5 2.5 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียง มคีะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-Net)

 แต่ละวชิำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 50 ร้อยละ 37.50 × ยุทธศำสตร์ คคศ.

6 2.6 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมหำวทิยำลัยเป็นพีเ่ล้ียงมกีำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนสำธติไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 20 0 × ยุทธศำสตร์ คคศ.
7 KPI204 จ ำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นท่ีมกีำรน ำนวตักรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ 20 โรงเรียน 23 โรงเรียน √ งบประมำณ คคศ.
8 KPI205 นักเรียนในท้องถิ่นท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมคีะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ฐำน (O-Net) แต่ละวชิำผ่ำน

เกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป
ร้อยละ 60 ร้อยละ 9 × งบประมำณ คคศ.

9 KPI207 จ ำนวนโรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 20 โรงเรียน 23 โรงเรียน √ งบประมำณ คคศ.
10 KPI208 นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถอำ่นออกเขียนได้เพิม่ขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 √ งบประมำณ คคศ.
11 KPI209 ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรมผีลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอำ่นสูงขึ้น ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 √ งบประมำณ คคศ.
12 KPI210 จ ำนวนนักเรียนท่ีได้รับสนับสนุนตำมโครงกำร 1,189 คน 1189 คน √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)
13 KPI211 ผู้เรียนกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนได้รับกำรอดุหนุนและกำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยตำมรำยกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุน ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 √ งบประมำณ สนอ. (กนผ.)

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ล าดับที่
 ผลการ

ด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

บรรลุ 
ไม่บรรลุ 

1 4.1 ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้รับบริกำรและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ85 ร้อยละ 85 √ ยุทธศำสตร์ สนอ. (กนผ.)
2 4.2 ร้อยละควำมพงึพอใจของนักศึกษำและบุคลำกรทีม่ต่ีอบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมภำยในมหำวทิยำลัย ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ85 ร้อยละ85 √ ยุทธศำสตร์ สนอ. (กก.)
3 4.3 ระดับผลกำรประเมนิคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน ไมน่้อยกวำ่ร้อยละ 85 ร้อยละ 87.91 √ ยุทธศำสตร์ งำนประกนัคุณภำพ
4 4.4 จ ำนวนระบบงำน/ฐำนข้อมลูเพือ่กำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพนัธกจิหลัก ไมน่้อยกวำ่ 1 ระบบ/ฐำน 1 ระบบ/ฐาน √ ยุทธศำสตร์ สวท.

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประเภทตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
และรายงานผล

ล าดับที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 ผลการ
ด าเนินงาน



 
ตารางผนวกที ่2  รายละเอียดตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อตัวชี้วัด ปัญหา/อุปสรรค  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
1 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนท่ีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลีย้ง มีคะแนนผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

1. นักเรียนส่วนใหญม่ีพื้นฐานความรู้ความสามารถ และบริบท ที่แตกต่างกัน  
2. ความพร้อมของการจัดการเรยีนการสอนแตล่ะโรงเรยีนไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เช่น สื่อการเรยีนการ
สอน เป็นต้น 

2 ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลยัเป็นพ่ีเลีย้งมีการน านวตักรรมการจัดการเรยีนรู้
ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 

ครูโรงเรียนสาธิตไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากไมม่ีการถ่ายทอดสูผู่้ปฏิบัติงานระบบการติดตามในการขับเคลื่อนให้
ด าเนินการตามตัวช้ีวัด 

3 นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑค์ะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เนื่องจากขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงครู/นักเรียน แตล่ะโรงเรียนส่วนใหญ่มี บริบทแตกตา่งกัน ขาดระบบ
การติดตาม/กระบวนการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด เพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงนักเรยีนมีความรู้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  
1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีผู้ยื่นขอเปดิต าแหน่งทางวิชาการน้อย /ผลงานทางวิชาการของผู้ยืน่ขอต าแหน่งไมผ่่านการประเมินของคณะกรรมการ 
2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก อาจารยส์่วนใหญ่ไม่จบตามคณุวุฒิที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3 
3.9 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
ของมหาวิทยาลัย 

นักศึกษามีความรูค้วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเดิมคอ่นข้างอ่อนมาก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาจึงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
แนวทางแก้ไข : ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวทางการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและน ามาแก้ไขโดยการวางแผนการ
ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ/จดัท าแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

4 KPI307 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) หลักสตูรไม่เป็นท่ีต้องการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ทั่วถึง 
5 KPI311 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ด้านสังคมศาสตร์) หลักสตูรไม่เป็นท่ีต้องการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ทั่วถึง 
6 KPI312 จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ (ด้านสังคมศาสตร์) หลักสตูรไม่เป็นท่ีต้องการ/ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไม่ทั่วถึง 

7 KPI336 บัณฑิตมีผลคะแนน TOEIC มากกว่า 500 คะแนน หรือ B2 (CEFR)  

นักศึกษามีความรูค้วามสามารถทางด้านภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเดิมคอ่นข้างอ่อนมาก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาจึงต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
แนวทางแก้ไข : ศึกษาปัญหาอุปสรรคแนวทางการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและน ามาแก้ไขโดยการวางแผนการ
ด าเนินงานตลอดปีงบประมาณ/จดัท าแผนการพัฒนาภาษาอังกฤษท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 



 

โครงการด้านการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
การบริการวิชาการด้านการศึกษา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต “นวัตกรรมการศึกษา (Educational 

Innovation )” ส าหรับครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางสังคมศึกษา 
2. กิจกรรมการพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิตนวัตกรรมการศึกษา 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณค่าความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา 
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม 

PowerPoint 
8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 
9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 
10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
11. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การเขียน Logbook (PLC) ส าหรับครูภาษาไทย 
12. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุก 
13. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 
14. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21” 
15. พัฒนาความเป็นครูด้วยจิตตปัญญาและกระบวนการโค้ชเพื่อการสอนแบบ Active Learning 
16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
17. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21” 
18. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
19. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการจัดท า Logbook ส าหรับ

ครูผู้สอน 
20. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
21. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
22. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ 
23. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
24. อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชนเยาชนรู้เท่าทันสื่อ 
25. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
26. การอบรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา-อ่างทอง กับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
 



 

27. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การท าไข่เค็มดินสอพองสูตรสมุนไพรและไข่เค็มดองน้ าเกลือ" 
28. อบรมเทิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฎศิลป์สร้างสรรค์ส าหรับครูระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
29. กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านของชุมชนบ้านคลองทรายเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาลบุญในวันผ้าป่าเช้ามืด ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (Beer Game) เพ่ือปั้นนักโลจิสติกส์สู่ชุมชน 
31. โครงการ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
32. โครงการ ชาววิทย์ (สิ่งแวดล้อม) พบนักปราชญ์ 
33. โครงการ การจัดการเรียนการสอนบน Google Apps for Education 
34. โครงการ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
35. โครงการ รู้รอบเรื่องจุลินทรีย์ 
36. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์  
37. โครงการ การสกัดพืชสมุนไพรเพ่ือใช้ในการผลิตน้ ามันนวดแก้ปวดเมื่อย/คลายเส้น ให้กับ คณะครูและนักเรียนใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
38. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน 
39. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อออนไลน์เพื่อท้องถิ่นและชุมชน 
40. โครงการ การอบรมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
41. โครงการ ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
42. โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ฟ.ฟัน ต าบลหันสัง อ าเภอบางปะหัน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
43. โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ฟ.ฟัน ต าบลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
44. โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ฟ.ฟัน บ้านคลองทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบาง

ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
45. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาน้องในชุมชน 
46. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการจัดท าแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
47. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
48. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการน าสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน  
49. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 
50. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2 
51. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1 
52. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 2 
53. กิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด Library @ IT Fair 2019 
54. กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
55. กิจกรรม อบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
56. กิจกรรม อบรมฐานข้อมูลออนไลน์  
57. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
58. งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
 



 

การบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพทางพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
3. การบริหารจัดกาเรพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างตราสินค้าและสื่อดิจิตอลส าหรับธุรกิจชุมชน     
5. โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองจิก 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจของชุมชน    
7. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ช่องทางการตลาดโลกของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 
8. อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การค านวณต้นทุนและการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ชุมชน   
10. โครงการ การพัฒนาต าหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านบ้านคลองทราย 

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 
11. โครงการ การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติวิศวกรรม 
12. โครงการ การพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยจาก

สารพิษ 
13. โครงการเทคนิคการผลิตเบเกอรี่อย่างง่ายในเชิงการค้า 
14. โครงการ พัฒนาน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุธบ าบัดที่ได้รับรองมาตรฐาน 
15. โครงการ ระบบสูบน้ าเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร : การท าทาร์ตเห็ดอบชีส 
17. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การพับ

เหรียญโปรยทานงานอุปสมบทจากใบลานและวัสดุธรรมชาติ 
18. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอาหารและด้านศิลปประดิษฐ์ 
19. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา)  
20. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่ 
21. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเชื้อราในการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่) 
22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
23. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวงหรีดเพื่อเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล 
24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์พวงหรีด 
25. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา) 
26. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล 
27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
28. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยเพื่อเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง) 
29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
30. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหวายเพื่อเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา)  
31. โครงการ การส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นักเก็ตจากปลา บ้านอบทม ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ  

จ.อ่างทอง 
 
 



 

การบริการวิชาการด้านสังคม 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารใน

ศตวรรษท่ี 21" 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในชุมชน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ แบบผสมผสานเพ่ือ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในยุค 4.0 
4. การคัดกรองและการให้ค าปรึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในชุมชน 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21” 
6. อบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน 
7. อบรม English Edutainment day camp 
8. อบรมการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนบ้านลาว 
9. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกส าหรับเยาวชน 
10. การจัดบริการวิชาการตามวิถีชีวิตมุสลิม 
11. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ     
12. โครงการ ฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น 
13. โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ "อาชีพผู้สูงอายุ เพ่ิมคุณค่า ชีวิต ยามชรา" (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา)  
14. โครงการส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ "อาชีพผู้สูงอายุ เพ่ิมคุณค่า ชีวิต ยามชรา" (ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.

พระนครศรีอยุธยา) 
15. โครงการปลูกจิตส านึกต้านยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด” 
16. โครงการธรรมะอารมณ์ดีส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
17. โครงการนันทนาการส าหรับผู้สูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพ่ือสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ” 
18. โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ฟ.ฟัน บ้านอบทม ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอ่างทอง 
19. โครงการ การส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุด้านภาษาอังกฤษ ฟุตฟิต ฟ.ฟัน ต าบลคลองวัว อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
20. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 พ้ืนที่และจังหวัดอ่างทอง 1 พ้ืนที่ 

โครงการต่อเนื่อง)  
21. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
22. โครงการประชุมประชาคมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 6 พ้ืนที่  
23. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน/โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์/สารคดี เพ่ือน าเสนอผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
24. กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ อ าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
25. กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบ้านอบทม      อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด

อ่างทอง  
26. กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา            

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
27. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดลาดทราย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

 
 
28. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ต าบลคลองจิก 

อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
29. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนปราสาททองวิทยา ต าบลบ้านเลน 

อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
30. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ต าบลเทวราช 

อ าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 
31. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดอบรม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 

ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 

การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขดภาพและสิ่งแวดล้อม 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ” 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง 
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพ้ืนที่เป้าหมาย 
4. โครงการ การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากระตุกหัวใจ 
5. โครงการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
6. โครงการ หลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี 
7. โครงการ การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
8. โครงการ การอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นผู้น าด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 
9. โครงการ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 2 พื้นที่) 
10. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่ดีในชุมชน 
11. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น (วิทย์สุขภาพฯ) 
 

การบริการวิชาการด้านศาสตร์พระราชา 
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาจัดสานพัดชุมชนบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. การบริหารจัดการแบบบูรณาการนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน     
3. โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสร้างรายได้" (จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 2 พื้นที่ๆละ 50,000)  
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ผักพ้ืนบ้านสร้างอาชีพ" (จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 2 พื้นที่ๆละ 50,000)  
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "มะนาวสร้างรายได้" (จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 3 พื้นที่และจังหวัดอ่างทอง 2  พื้นที่ๆละ 50,000)  
6. การจัดนิทรรศการหมุนเวียน 
7. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ 
 
 
 
 



 

 
การบริการวิชาการด้านศิลปะวัฒนธรรมและภมูิปญัญา 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจร 
3. การจัดบริการวิชาการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและการบรรเลงรวมวงในแบบดนตรีร่วมสมัย 
5. การอบรมการพัฒนาทักษะทางดนตรีโดยปราชญ์อาวุโส 
6. โครงการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง (ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา) 
7. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1 
8. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 
9. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2 
10. กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1 
11. กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2 
12. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 
13. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 
14. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง งานหัตถกรรมดอกไม้จากดินไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก 
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
3. ครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม 
4. จิตอาสาส านึกรักษ์อยุธยามรดกโลก 
5. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2562 
6. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
7. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย 
8. การสืบสานวิถีประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2562 
9. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2562 
10. กิจกรรมพีธีถวายเทียนพรรษา 
11. กิจกรรมปฐมนิเทศ "บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่" ปี 2562 
12. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม "ท าบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย" 
13. กิจกรรมเวียนเทียนวันพระ มาฆบูชา 
14. กิจกรรมดอกบัวบูชาพระ วิสาขบูชา 
15. โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
16. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
17. กิจกรรมท าบุญใส่บาตรวันปีใหม่ 
18. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
19. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
20. กิจกรรมไหว้ครู 
21. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
22. กิจกรรมปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ 
23. โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
24. กิจกรรมไหว้พระวิษณุ (ไหว้ครูช่าง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
25. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
26. โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง) 
27. โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
28. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1  
29. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 1  
30. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2   
31. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ  
32. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2  
33. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 3   
34. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา   

 



 

 
35. กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1  
36. กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2  
37. กิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 4  
38. กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
39. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1  
40. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2  
41. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น (วิทย์สุขภาพฯ)  
42. โครงการ ลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล  
43. โครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา  
44. โครงการ ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว  
45. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1  
46. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2  
47. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง งานหัตถกรรมดอกไม้จากดินไทย  
48. โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก  
49. กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)  
50. กิจกรรม วันสงกรานต์  
51. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม)  
52. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)  
53. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)  
54. กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย  
55. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)  
56. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียน)  
57. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)  
58. โครงการ  สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาเมืองเก่า

กับบริบทสังคมร่วมสมัย”  
59. โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 1  

(วิจัยมรดกสถาปัตยกรรมในบริบทร่วมสมัยฯ)  
60. โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมที่ 2 

(ถอดบทเรียน การอนุรักษ์แหล่งศิลปะกรรมฯ)  
61. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 1  
62. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 2  
63. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 3  
64. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 4  
65. กิจกรรมวันลอยกระทง 

 
 

 



 

 

โครงการด้านการสืบสานโครงการตามพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. การพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครู ครูพ่ีเลี้ยงและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 
2. ค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 
4. โครงการรักษ์น้ า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย 
5. งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา (3 กิจกรรม) 
6. โครงการ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 
7. โครงการ การใช้ประโยชน์และการขยายพันธ์พืชพื้นบ้านในต าหรับยาแผนโบราณ 
8. โครงการ วัสดุกรองน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 
9. โครงการ การก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน เพ่ือผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนระดับครัวเรือน 
10. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
11. โครงการ นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. โครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในชุมชน บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
13. โครงการ การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาเยาวชน    
14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพ้ืนที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา 
15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือตอบสนองการบริการวิชาการตามศาสตร์พระราชาสู่

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
17. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ 
18. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 
19. นิทรรศการส่งเสริมศิลปะพ้ืนบ้านของราชินี 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางผนวกที่ 3 ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

คะแนน 
การ

ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต     

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 
3.00 

3.52 3.52 ดี 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  ร้อยละ 
27.41 

3.43 พอใช้ 
32  

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ร้อยละ 
30.03 

2.50 ต้อง 
48 ปรับปรุง 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1   3.89 ดี 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย     
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 4 

คะแนน 
3.56 3.56 ดี 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 4 
คะแนน 

4.98 4.98 ดีมาก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2   4.51 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ     

3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3     

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4     
องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ     
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 ข้อ 7 ข้อ 5.00 ดีมาก 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย 
3.00 

4.40 4.40 ดี 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตรและคณะ 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5   4.80 ดีมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้   4.41 ดี 



ภาพกิจกรรม 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




