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ค ำน ำ 

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 
และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา การวิจัย และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการตามค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยได้รวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมกับสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือประมวลข้อคิดเห็นเชิงพัฒนาและสะท้อนภาพของการพัฒนาเปรียบเทียบกับนโยบาย 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้ก้าวหน้าตามบทบาทและภารกิจเพ่ิมขึ้น 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณทุกท่าน  
ที่ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน และหวังว่ารายงานฉบับนี้   
จะเป็นเอกสารที่แสดงทิศทางผลการพัฒนาในระยะที่ผ่านมา 1 ปี พร้อมแนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น โดยสามารถใช้สารสนเทศดังกล่าว
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
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สารบัญ 
 
 
 
ค าน า  ก 

สารบัญ  ข 

สารบัญตาราง  จ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ซ 
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 2.10 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 25 
  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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3.1.3 การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 42 
3.1.4  การวิจัยและนวัตกรรม 48 
3.1.5  การบริการวิชาการ 49 
3.1.6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 53 
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และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพ 161 

การบริหารงานของผู้บริหารและผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจในการบริหารงาน 
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สารบัญตาราง 
 

2.1   ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานแยกตามประเภทบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 
2.2   จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของแต่ละหน่วยงาน 11 
 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  12 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2.4   ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 13 
 และมีต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
2.5   เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562  14 
2.6   เปรียบเทียบข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 15 
 และระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 
2.7   เปรียบเทียบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีแต่ละคณะ  16 
 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 
2.8   เปรียบเทียบจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562  17 
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สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 มาตรา 49 และ
มาตรา 50 คณะกรรมการติดตามฯ มีภารกิจในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี 
และผู้อ านวยการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสนอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาผลการประเมิน 

คณะกรรมการติดตามฯ จึงขอสรุปผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
7 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ
ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลประเมินการบริหารงานดังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศำสตร์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล)   
ผลประเมินอยู่ในระดับมาก       คะแนนประเมิน 4.36 คะแนน  

2. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน  โชติเวศย์ศลิป์)   
ผลประเมินอยู่ในระดับมาก       คะแนนประเมิน 4.13 คะแนน 

3. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร (รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ  หล่อตระกูล)   
ผลประเมินอยู่ในระดับมาก       คะแนนประเมิน 3.90 คะแนน 

4. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม)   
ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด     คะแนนประเมิน 4.59 คะแนน 

5. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตกัลยำ  มฤครัฐอินแปลง)   
ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด     คะแนนประเมิน 4.64 คะแนน 

6. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ (อำจำรย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ)    
ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด     คะแนนประเมิน 4.67 คะแนน 

7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช  ปุริสังคหะ)    
ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด     คะแนนประเมิน 4.70  คะแนน 

 

ทั้งนี้ ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. กำรบริหำรงบประมำณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 430,573,400 บาท 

และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 115,195,000 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 545,768,400 บาท 
ซึ่งเป็นงบลงทุนและรายจ่ายประจ าเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จ านวน 119,815,405.71 บาท โดยมีเงินคงเหลือ
จัดสรรส าหรับพัฒนางานวิชาการและพัฒนากิจกรรมตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 96,622,799.56 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.70 ของงบประมาณท้ังหมด  
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ทั้งนี้ หน่วยงานระดับคณะมีผลการเบิกจ่ายเรียงตามล าดับ คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 97.32  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 94.78 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 94.49 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละ 89.18 และหน่วยงานระดับสถาบัน/ส านักมีผลการเบิกจ่ายเรียงตามล าดับ คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 98.82 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 96.70 และสถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 92.97  

2. ยุทธศำสตร์ โครงกำร/กิจกรรม 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของทุกหน่วยงานมีผลการด าเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดอยู่ในระดับดี  

โดยทุกหน่วยงานได้น าข้อเสนอแนะจากการประเมินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปปรับปรุงแก้ไข ท าให้การด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องและร่วมมือกันตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ เช่น การพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย การให้บริการ
ทางวิชาการและพัฒนาระบบการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษา และการจัดกิจกรรมวิชาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process) การเพ่ิมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และการเตรียมแผนจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัล
เพ่ือการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการเรียนการสอนทั้งการศึกษาด้วยตนเอง (Self study) 
การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  

ผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุกหน่วยงานอยู่ในระดับดี 
3. กำรจัดกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ด้ำนบุคลำกร มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ร้อยละ 30 โดยคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลการพัฒนาสูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 33.80 และ 
ร้อยละ 32.65 ส่วนคณะที่ต่ ากว่าเป้าหมาย คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 27.72 และคณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 14.52 

ส าหรับต าแหน่งทางวิชาการก าหนดเป้าหมายไว้ร้อยละ 30 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการพัฒนา
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 37.75 ส่วนคณะที่ต่ ากว่าเป้าหมาย คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 26.73 
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 19.72 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 19.36 

ส่วนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
และการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning Management Approaches) เพ่ือใช้งานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ 

ด้ำนนักศึกษำ ปีการศึกษา 2562 ทุกคณะมีนักศึกษารวมทั้งสิ้น 6,126 คน เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 
จ านวน 384 คน ซึ่งเมื่อพิจารณารายคณะพบว่าคณะวิทยาการจัดการมีจ านวนนักศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 2561 
จ านวน 160 คน (ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,422 คน ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1,282 คน) โดยอีก 3 คณะ มีจ านวน
เพ่ิมข้ึน และส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรพบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 
มีอัตราเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 72.30 ซึ่งส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตรร้อยละ 56.29  
โดยคณะที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรสูงสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.33 
และคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 76.76 ตามล าดับ 

ในปีการศึกษา 2561 อัตราการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ร้อยละ 88.95 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2560 
ร้อยละ 18.17 

ผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุกคณะอยู่ในระดับดี 
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ด้ำนหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ในภาพรวมทุกคณะมีหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 56 หลักสูตร 
ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 52 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต) จ านวน 1 หลักสูตร 
และระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร ส่วนระดับปริญญาเอกอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรและงดรับนักศึกษา 

ทั้งนี้หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อหน่วยมากที่สุด คือ หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 106,548.18 บาท ส่วนอีก 3 คณะ มีต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ยประมาณ 63,238 บาท โดยผลการ
ด าเนินงานของทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในปีการศึกษา 2561 ผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.51 คะแนน จ านวน 2 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.38 คะแนน และคณะวิทยาการจัดการ 4.18 คะแนน  

ผลประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 3.52 คะแนน ซึ่งคณะที่มีคะแนน
เฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.59 คะแนน รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 3.57 คะแนน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.50 คะแนน และคณะวิทยาการจัดการ 3.41 คะแนน 

ผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งทุกหน่วยงาน
มีผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน  

4. กำรวิจัยและนวัตกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพ่ือการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8.268 ล้านบาท 

ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 1.572 ล้านบาท และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 6.696 ล้านบาท 
ซึ่งหน่วยงานที่มีบุคลากรสายวิชาการท าวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 56.12 รองลงมา คือ 
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 50.00 คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 45.07 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 8.91  

ทั้งนี้หน่วยงานที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 80 ผลงาน 
รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 53 ผลงาน คณะครุศาสตร์ จ านวน 37 ผลงาน และคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จ านวน 11 ผลงาน  

5. กำรบริกำรวิชำกำร 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งสิ้น 7.740 ล้านบาท 

(จ านวน 20 โครงการ 153 กิจกรรม) ซ่ึงหน่วยงานทีม่ีการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จ านวน 37 กิจกรรม รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 34 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 10 กิจกรรม  

6. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 

3.906 ล้านบาท (จ านวน 34 โครงการ 62 กิจกรรม) ซึ่งหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพกิจกรรมมากที่สุด คือ 
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 91.18 รองลงมา คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 89.64 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 
ร้อยละ 85.38 ส าหรับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีมีการจัดกิจกรรมแต่ไม่มีการจัดเก็บผลประเมินคุณภาพกิจกรรม 

7.  กำรสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

รวมทั้งสิ้น 1.157 ล้านบาท (จ านวน 11 โครงการ และ 17 กิจกรรม) ซึ่งหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพกิจกรรม
มากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.89 รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 89.33 และน้อยที่สุด คือ 
สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 89.07 ส าหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการจัดกิจกรรมแตไ่ม่มีการจัดเก็บผลประเมินคุณภาพกิจกรรม ส่วนคณะวิทยาการจัดการไม่มีการจัดกิจกรรม 
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8. ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าข้อตกลงการด าเนินงาน/ความร่วมมือกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 28 ฉบับ (ภายในประเทศ 14 ฉบับ และต่างประเทศ 
14 ฉบับ) ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 7 ฉบับ รองลงมา คือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 ฉบับ และน้อยที่สุด (หน่วยงานละ 1 ฉบับ) คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของทุกหน่วยงำนในช่วงปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
1. ผลงานเชิงปริมาณ หน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน ด าเนินงานตามเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ยกเว้นการพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเป้าหมาย 
 ทั้งนี้ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยทั้ง 8 ด้าน ด าเนินการตามเป้าหมายแต่ยังมีช่องว่างในด้านการบูรณาการ

โครงการ/กิจกรรมระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
2. ผลงานเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงานของทั้ง 7 หน่วยงาน มีข้อสรุปได้ว่า 

2.1 การผลิตบัณฑิตทุกระดับควรต้องเพ่ิมทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาหลักสูตรที่เป็นแบบ
บูรณาการเพ่ิมข้ึน 

2.2 ควรน าผลงานวิจัยและการบริการวิชาการอ่ืนไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มากขึ้น ทั้งในรูปนวัตกรรม 
ผลผลิต กระบวนการและรูปแบบการให้บริการ 

2.3 ผลการด าเนินงานทั้ง 8 ด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีผลลัพธ์การด าเนินงานในภาพรวมทีด่ีขึ้น  

3. ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับคณะของทุกคณะอยู่ใน
ระดับดถีึงระดับดีมาก ส่วน 3 สถาบัน/ส านัก อยู่ในระดับดีมาก  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 
1. ทุกคณะ/สถาบัน/ส านัก ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการโดยการก าหนด 

ค่าเป้าหมายในระยะเวลา 5 ปี ให้ชัดเจน ทั้งวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
การท าผลงานทางวิชาการ ประสบการณ์ทางบริหาร และการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและเป็นแนวทางในการก ากับติดตามการพัฒนา 

2. ควรเร่งปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ โดยเพ่ิมทักษะการ 
คิดวิเคราะห์เชิงระบบและการท างานเป็นทีม และจัดหลักสูตรที่เน้นตามความต้องการของผู้เรียนทั้งหลักสูตรระยะสั้น 
หลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (MOOCs) และการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)   

3. ควรปรับระบบการเก็บข้อมูลของทุกหน่วยงานให้มีการส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือการวิเคราะห์บน
ฐานงาน (Platform) ที่น าไปใช้ในการบริหารและจัดการที่รวดเร็วและมีความเชื่อถือได้ของข้อมูล 

4. ทุกคณะควรมีแผนบริหารความเสี่ยง กรณทีี่มีจ านวนนักศึกษาและรายได้ลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา
และการใช้ทรัพยากร เนื่องจากขณะนี้ทุกมหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์เพ่ือลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการเตรียมรับภาวะ 
การแข่งขันจากปัจจัยที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ การมีงานท า การย้ายฐานการลงทุน การพัฒนานวัตกรรม 
และ Disruptive Technology 
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   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

บทที่ 1 
 บทน ำและกรอบกำรประเมิน 

 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ 10/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
ที่ออกตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดย
ข้อบังคับดังกล่าวก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ ให้มีอ านาจหน้าที่ ตามมาตรา 39 มาตรา 49 
และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีอ านาจหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา 
การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก และให้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 
เสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อ 9 ให้กรรมการ 
ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามข้อ 5 ก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ของผู้รับการประเมิน และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ก าหนดวัตถุประสงค์ของ
การติดตามประเมินผล ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรอบและเกณฑก์ารประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย
การประเมิน โดยแบ่งเป็นด้านยุทธศาสตร์ การเงินและงบประมาณ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน
ตามพันธกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผล การแปลผล และการจัดท ารายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 

2. เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก พร้อม
ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือทราบและพิจารณา 

3.  เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 
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1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบผลการด าเนินงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 
2.  สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในคณะและสถาบัน/ส านัก  

และให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะและสถาบัน/ส านัก 
ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

3.  บุคลากรในคณะและสถาบัน/ส านัก มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจของตน อันก่อให้เกิด
การพัฒนาคณะและสถาบัน/ส านักในทุกๆ ด้าน 

4.  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
 

1.4 กรอบและเกณฑ์กำรประเมิน  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ตามช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะและสถำบัน/ส ำนัก แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน 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
การศึกษาภายในระดับคณะ ระดับสถาบัน/ส านัก และระดับหลักสูตร มาใช้ในการประเมินผลงานของ
คณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

     2. ค่าน้ าหนักอิงตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 

 

1.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด้ำนที่ 1  ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ 

การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่รัฐบาลก าหนด 
(ร้อยละ 100.00) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ของคณะและสถาบัน/ส านัก เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมของคณะและสถาบัน/ส านัก ที่สอดคล้องและรองรับในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะและสถาบัน/ส านัก และจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก โดยรวบรวม
ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน คณะ และสถาบัน/ส านัก ภายในมหาวิทยาลัย 
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ด้ำนที่ 2  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (ประกอบด้วยคณะ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระดับสถาบัน/ส านัก ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ประกอบด้วยสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งประกอบด้วย 

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

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

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

 
ด้ำนที่ 3  ด้ำนคุณลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร และผลสัมฤทธิ์

กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ 
คณะกรรมการติดตามฯ ด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงาน

ของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน
ตามพันธกิจ 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   



- 4 - 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

3. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจของคณะและสถาบัน/ส านัก ได้แก่ ด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
ด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 
เครื่องมือและวิธีกำรประเมินด้ำนคุณลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำน
ของผู้บริหำร และผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ 

จากกรอบการประเมินข้างต้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ได้ก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และแบบสัมภาษณ์จากบุคลากรภายในส่วนงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามเกณฑ์ข้างต้น เพ่ือประเมินคุณภาพการ
บริหารงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็น จ ำนวน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ประเมิน 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นฯ จากบุคลากรภายในหน่วยงาน
ของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 7 หน่วยงาน/คณะ ประกอบด้วย คณะ 4 คณะ (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน 
(สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

 กำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนของคณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก  
 ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการ
บริหารงานตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร บุคลากรภายนอก นักศึกษา และศิษย์เก่า  

แบบสัมภาษณ์ฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อ 
การบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จ านวนทั้งสิ้น 87 คน พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าหน่วยงาน จ านวน 21 คน ประกอบด้วย 
ตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าหน่วยงาน 7 หน่วยงาน คณะ และสถาบัน/ส านัก (คณบดี รองคณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก) 

กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารและบุคคลภายในหน่วยงาน 7 หน่วยงาน จ านวน 41 คน ประกอบด้วย 
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตัวแทนอาจารย์ และบุคลากรภายในหน่วยงาน 

กลุ่มที่ 3 นักศึกษาและศิษย์เก่า จ านวน 25 คน ประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษา 
ของแต่ละคณะ นายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่า
ของแต่ละคณะ 
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1.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรประเมินผล และกำรแปลผล 
ด้ำนที่ 1  ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะและสถาบัน/ส านัก การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด และผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน และการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาจากเกณฑ์ตามผลการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่าย
ตามที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณาจาก
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ  ตามหลักเกณฑ์คะแนน
และระดับการแปลผลดังนี้ 

 

ร้อยละ  90.01 –  100   =  5  คะแนน  ระดับมากท่ีสุด 
ร้อยละ  70.01 – 90.00 =  4  คะแนน  ระดับมาก 
ร้อยละ  50.01 – 70.00 =  3  คะแนน  ระดับปานกลาง 
ร้อยละ  30.01 – 50.00 =  2  คะแนน  ระดับน้อย 
ร้อยละ    0.01 – 30.00 =  1  คะแนน  ระดับต้องปรับปรุง 

 
ด้ำนที่ 2  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

1) กำรประเมินระดับคณะและระดับสถำบัน/ส ำนัก  
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบัน/ส านัก ประจ าปีการศึกษา 256 1 โดยก าหนด 
ช่วงคะแนนการประเมิน และระดับการแปลผล ดังนี้ 

 

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

2) กำรประเมินระดับหลักสูตร  
วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยก าหนดช่วงคะแนนการประเมิน และระดับการแปลผล ดังนี้ 
 

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

 
หมายเหตุ    ที่มาของคะแนนการประเมินเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระดับสถาบัน/ส านัก 

และระดับหลักสูตร 
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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) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำน  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ในแต่ละข้อค 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) จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนของคณบดีและ
ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก  

 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากประเด็นค าถาม เช่น ความต้องการและความคาดหวังในฐานะของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต ภาวะผู้น า/ความสามารถ การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
สถาบัน/ส านัก และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์   

 



- 7 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

บทที่ 2 
สารสนเทศของคณะและสถาบัน/ส านัก 

 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วยคณะ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน 
คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรวบรวม
สารสนเทศการด าเนินงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์ 
2.2  บุคลากร 
2.3  นักศึกษา  
2.4  หลักสูตร  
2.5  งบประมาณ 
2.6  การวิจัยและนวัตกรรม 
2.7  การบริการวิชาการ 
2.8  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.9  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  2.10 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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2.1 ยุทธศาสตร ์

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ของคณะและสถาบัน/ส านัก ทั้ง 7 หน่วยงาน จากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานดังนี้  

2.1.1 คณะครุศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชด าริและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานความเป็นมรดกโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.1.3 คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.1.5 สถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพบุคลากร 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
2.1.6 สถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

2.1.7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

4. การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรและ 

การบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.2 บุคลากร 
บุคลากรของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 - 2.4 

 
ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานแยกตามประเภทบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ประเภทบุคลากร 
หน่วยงาน 

รวมท้ังสิ้น (คน) 
คณะครุศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจดัการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) บุคลากรสายวิชาการ         
ข้าราชการพลเรือน 14 22 16 35 - - - 87 
พนักงานมหาวิทยาลัย 57 79 46 63 - - - 245 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - 10 - - - - - 10 
ครูโรงเรียนสาธิต 37 - - - - - - 37 

รวม (1) 108 111 62 98 - - - 379 
(2) บุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ         
ข้าราชการพลเรือน 1 1 1 1 1 1 1 7 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - 1 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 10 6 8 13 6 8 21 72 
พนักงานราชการ 2 3 - - 2 1 1 9 
เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสญัญา 18 3 2 8 - 3 20 54 

รวม (2) 32 13 12 22 9 13 44 145 
รวมทั้งสิ้น 140 124 74 120 9 13 44 524 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 
 
จากตารางที่ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของแต่ละหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 

จ านวน 140 คน รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 124 คน และน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 คน  
ทั้งนี้ บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ข้าราชการพลเรือน ครูโรงเรียนสาธิต และอาจารย์ชาวต่างประเทศ  ตามล าดับ 

และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจ าตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางที่ 2.2  จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

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

1. คณะครศุาสตร ์
วิชาการ - - - - 47 66.20 24 33.80 71 

สนับสนุนวิชาการ 8  11.27  12  16.90  1  1.41  - - 21 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
วิชาการ - - 8  7.21  75  67.57  28  25.23  111 

สนับสนุนวิชาการ 3  23.08  8  61.54  2  15.38  - - 13 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
วิชาการ - - - - 53  85.48  9  14.52  62 

สนับสนุนวิชาการ 3  25.00  7  58.33  2  16.67  - - 12 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาการ - - - - 66  67.35  32  32.65  98 

สนับสนุนวิชาการ 7  31.82  13  59.09  2  9.09  - - 22 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิชาการ - - - - - - - - 0 

สนับสนุนวิชาการ - - 8  88.89  1  11.11  - - 9 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 
วิชาการ - - - - - - - - 0 

สนับสนุนวิชาการ 3  23.08  8  61.54  1  7.69  1  7.69  13 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาการ - - - - - - - - 0 

สนับสนุนวิชาการ 15  34.09  24  54.55  5  11.36  - - 44 

รวมท้ังสิ้น 
วิชาการ 0  -    8  2.34  241  70.47  93  27.19  342 

สนับสนุนวิชาการ 39  29.10  80  59.70  14  10.45  1  0.75  134 
  39 8.19 88 18.49 255 53.57 94 19.75 476 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 จากตารางที่ 2.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของ 7 หน่วยงาน รวม 476 คน เป็นสายวิชาการ 342 คน (ร้อยละ 71.85) และ 
สายสนับสนุนวิชาการ 134 คน (ร้อยละ 28.15) โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 94 คน (ร้อยละ 19.75) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ตารางท่ี 2.3   จ านวนบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงาน 
คุณวุฒิ

การศึกษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังสิ้น 

อาจารย ์
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาเอก 16 8 - - 24 33.80 

ปริญญาโท 41 6 - - 47 66.20 

รวม 57 14 - - 71 100.00 

ร้อยละ 80.28 19.72 - - 100.00 - 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาเอก 14 14 - - 28 27.72 

ปริญญาโท 60 13 - - 73 72.28 

รวม 74 27 - - 101 100.00 

ร้อยละ 73.27 26.73 - - 100.00 - 

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาเอก 5 3 1 - 9 14.52 

ปริญญาโท 45 6 2 - 53 85.48 

รวม 50 9 3 - 62 100.00 

ร้อยละ 80.64 14.52 4.84 - 100.00 - 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ปริญญาเอก 15 14 3 - 32 32.65 

ปริญญาโท 46 19 1 - 66 67.35 

รวม 61 33 4 - 98 100.00 

ร้อยละ 62.25 33.67 4.08 - 100.00 - 

รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาเอก 50 39 4 - 93 28.01 

ปริญญาโท 192 44 3 - 239 71.99 

รวม 242 83 7 - 332 100.00 

ร้อยละ 72.89 25.00 2.11 - 100.00 - 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

จากตารางที่ 2.3 บุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งหมด 332 คน ประกอบด้วย
อาจารย์ จ านวน 242 คน (ร้อยละ 72.89) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 83 คน (ร้อยละ 25.00) และรองศาสตราจารย์ 
จ านวน 7 คน (ร้อยละ 2.11 ) ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์มากที่สุด (ร้อยละ 37.75) 

 

หมายเหตุ    1. ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต 37 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 10 คน 
2. กรณีผู้ทีไ่ด้เลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้นับวันตามมติที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้ง
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

ตารางท่ี 2.4  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 

หน่วยงาน 

บุคลากรสายวชิาการ
ทั้งหมด 

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก มีต าแหน่งทางวิชาการ  

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 69 71 24 34.78 24 33.80 -0.98 7 10.14 14 19.72 +9.57 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 100 101 26 26.00 28 27.72 +1.72 23 23.00 27 26.73 +3.73 

3. คณะวิทยาการจัดการ 65 62 9 13.85 9 14.52 +0.67 10 15.38 12 19.35 +3.97 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 99 98 31 31.31 32 32.65 +1.34 34 34.34 37 37.76 +3.41 

รวม 333 332 90 27.03 93 28.01 +0.98 74 22.22 90 27.11 +4.89 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

 จากตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561 พบว่าในภาพรวมบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 0.98) เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่ามี 3 คณะ ที่มีร้อยละเพ่ิมขึ้น โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 1.72) รองลงมา 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 1.34) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 0.67) ส่วนคณะครุศาสตร์ลดลง (ร้อยละ 0.98)  
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการพบว่าในภาพรวมเพ่ิมขึ้นทุกคณะ (ร้อยละ 4.89) แต่เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะครุศาสตร์ เพ่ิมข้ึนมากที่สุด 
(ร้อยละ 9.57) รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 3.97) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 3.73) และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 3.41) 
ตามล าดับ 
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2.3 นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562 ทั้ง 4 คณะ รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 - 2.7 
 

ตารางท่ี 2.5  เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา 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 วันที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 

 
จากตารางที่ 2.5 พบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561 จ านวน 384 คน เมื่อพิจารณารายคณะนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีคณะวิทยาการจัดการลดลง คณะครุศาสตร์ลดลงเล็กน้อย และถ้าพิจารณาจากระดับการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต ลดลง ระดับปริญญาโทมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  และระดับ
ปริญญาเอกไม่มีการรับนักศึกษา เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางท่ี 2.6  เปรียบเทียบข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 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 - - 22 100.00 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 วันที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

จากตารางที่ 2.6 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 ระดับปริญญาตรีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 60.85 ร้อยละ 56.29 และร้อยละ 72.30 ตามล าดับ และระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นร้อยละ 57.07 ร้อยละ 63.72 และร้อยละ 66.67 ตามล าดับ  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมข้ึน ระดับบัณฑิตมีผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้น ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีการปรับปรุงหลักสูตรไม่มีการรับ
นักศึกษาเข้าใหม่เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   
 
หมายเหตุ ไม่นับรวมนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาที่ค้างรุ่น 
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ตารางท่ี 2.7   เปรียบเทียบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีแต่ละคณะ  
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 2.7 ในปีการศึกษา 2561 บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามและมีงานท าในภาพรวมคิดเป็น 
ร้อยละ 88.95 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 18.17 โดยบัณฑิตที่มีงานท ามากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 96.60  คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 87.87 
และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 76.92 

  



- 17 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.4 หลกัสูตร  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา มีหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ในระหว่างปีการศึกษา 2560 - 2562  รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 - 2.9 

 
ตารางท่ี 2.8  เปรียบเทียบจ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอน 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 1 14 10 1 2 -  13 10 1 2 -  13 

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

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

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

รวม 50 1 4 1 56 50 1 3 -  54 52 1 3 -  56 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.8 ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี จ านวน 56 หลักสูตร ซึ่งในระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2562 มหาวิทยาลัย 

มีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น 2 หลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ (การจัดการธุรกิจโรงแรมและการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใ หม่) โดยในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง       
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ตารางท่ี 2.9   ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จ าแนกตามคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงาน นักศึกษา (คน) 
อาจารย์ประจ าคณะ

(คน) 
สัดส่วน 

อาจารย์ : นักศึกษา 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (บาท) 

1. คณะครุศาสตร์ 1,388 71 1 : 19.55 64,808.06 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,990 111 1 : 17.93 62,905.92 

3. คณะวิทยาการจัดการ 911 62 1 : 14.69 61,999.19 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 866 98 1 : 8.84 106,584.18 

รวม/เฉลี่ย 5,155 342 1 : 15.07 74,074.34 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.9 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันในภาพรวมคิดเป็น 1 : 15.07 ซึ่งคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบัน  

มากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 1 : 19.55 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 : 8.84 ส าหรับคณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จ านวน 106,584.18 บาท และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 61,999.19 บาท สาเหตุที่ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สูงกว่าคณะอ่ืน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายวัสดุห้องปฏิบัติการและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงกว่าทุกคณะ 

 
หมายเหตุ 1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะไม่นับรวมครูโรงเรียนสาธิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 
 2. นักศึกษาไม่นับรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ/กศ.บป. 



- 19 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.5 งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน 545,768,400.00บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 

430,573,400.00 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 115,195,000.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณด าเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จ านวน 268,898,144 บาท  
ที่เหลือจ านวน 119,815,405.71 บาท เป็นงบลงทุนและรายจ่ายประจ าเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรให้กับคณะและสถาบัน/ส านัก ตามแผนปฏิบัติราชการ 
จ านวน 96,622,799.56 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 2.10  

 
ตารางท่ี 2.10  งบประมาณและจ านวนโครงการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 20 16,390,085.00 9 15,544,668.00 29 31,934,753.00 33.05 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 29 5,770,828.40 21 3,216,758.00 50 8,987,586.40 9.30 

3. คณะวิทยาการจัดการ 22 4,280,290.00 35 2,296,078.00 57 6,576,368.00 6.81 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40 14,421,069.06 25 2,384,509.00 65 16,805,578.06 17.39 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 42 6,558,200.00 14 4,354,150.00 56 10,912,350.00 11.29 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 18 3,920,408.10 2 230,500.00 20 4,150,908.10 4.30 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 11,965,760.00 15 5,289,496.00 21 17,255,256.00 17.86 

รวม 177 63,306,640.56 121 33,316,159.00 298 96,622,799.56 100.00 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

จากตารางที่ 2.10 งบประมาณและจ านวนโครงการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 96,622,799.56 บาท ( 298 โครงการ)  
พบว่าหน่วยงานระดับคณะที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 33.05 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 6.81 และหน่วยงานสนับสนุน  
ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 17.86 และน้อยที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 4.30 
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2.6 การวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการจากแหล่งทุนวิจัย 4 แหล่ง ได้แก่ กองทุนวิจัย  
(งบเงินรายได้) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ทุนภายนอก (สกอ. และ สกว.) และทุนวิจัยจากคณะ และบุคลากรที่ท าวิจัย โครงการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยแต่ละหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังตารางที ่2.11 – 2.12 

ตารางท่ี 2.11  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
จ านวนโครงการวิจัย

(โครงการ) 

แหล่งทุนวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน 

(วช.) 
กองทุนวิจัย  

(งบเงินรายได้) 
ทุนภายนอก  

(สกอ. และ สกว.) 
ทุนวิจัยจากคณะ 

1. คณะครุศาสตร์ 1,439,000.00 7 1,308,000.00 131,000.00 - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 455,600.00 10 165,000.00 - 215,600.00 75,000.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3,138,000.00 29 99,000.00 409,000.00 2,500,000.00 130,000.00 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,235,736.60 6 - 120,000.00 3,115,736.60 - 

รวม 8,268,336.60 52 1,572,000.00 660,000.00 5,831,336.60 205,000.00 
ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ 4 คณะ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.11 งบประมาณท่ีจัดสรรด้านการวิจัยลงแต่ละหน่วยงาน จ านวน 8,268,336.60 บาท ( 52 โครงการ) พบว่าคณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย 

มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,235,736.60 บาท ( 6 โครงการ) รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 3,138,000.00 บาท ( 29 โครงการ) และน้อยที่สุด คือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 455,600.00 บาท ( 6 โครงการ)  
 
หมายเหตุ   วช. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ สกอ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ สกว. หมายถึง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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ตารางท่ี 2.12  บุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานที่ท าวิจัย จ านวนโครงการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

รวม/เฉลี่ย 

1. บุคลากร (คน)  71 101 62 98 332 

2. บุคลากรสายวิชาการที่ท าวิจัย (คน) 32 9 31 55 127 
ร้อยละของบุคลากรที่ท าวิจัยต่อบคุลากรสายวิชาการ 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 ประชุมวิชาการ  ระดับนานาชาติ  - 3 1 3 7 
4.6 ประชุมวิชาการ ระดบัชาต ิ  - 3 34 26 63 
4.7 ต ารา/หนังสือท่ีได้รบัการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 9  - - 3 12 

ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ท าวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 38.25 ซึ่งร้อยละ 

ของบุคลากรสายวิชาการท่ีท าวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 56.12 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 8.91 โดยร้อยละ
โครงการวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 15.66 ซึ่งคณะที่มีโครงการวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 46.77 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ร้อยละ 6.12 และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในภาพรวม จ านวน 181 ผลงาน มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 ผลงาน และน้อยที่สุด คือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11 ผลงาน เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดบุคลากรสายวิชาการที่ท าวิจัย ร้อยละ 50.00 ซ่ึงยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด   



- 22 - 
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2.7  การบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 7,740,696.10 บาท  
จ านวน 20 โครงการ 153 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 2.13  

 
ตารางท่ี 2.13  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 สถาบันวิจัยและพัฒนา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 2.13 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร้อยละ 66.40 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย 
ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 4,092,200.00 บาท และคณะวิทยาการจัดการเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด จ านวน 222,850.00 บาท    
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2.8 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 3,906,166.10 บาท 
จ านวน 34 โครงการ 62 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 2.14  

 
ตารางท่ี 2.14  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 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

 จากตารางที่ 2.14 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ  
ในปีงบประมาณ 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 และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.9 การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามแผนปฏิบัติราชการ จ าน วนทั้งสิ้น 
1,157,925 บาท จ านวน 11 โครงการ 17 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังตารางที่ 2.15  

 
ตารางท่ี 2.15 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 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 

 จากตารางที่ 2.15 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลดลงร้อยละ 22.08 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 630,000 บาท และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8,000 บาท 
ส่วนคณะวิทยาการจัดการไม่ได้ด าเนินการ 



- 25 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

2.10  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7 หน่วยงาน  
มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รายละเอียดดังตารางที่ 2.16 
 
ตารางท่ี 2.16  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบัน/องค์กร 
ที่ด าเนินการท าความมือ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 
Active Non 

Active MOU MOA 
 1. คณะครุศาสตร์       

1.1 1)โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ านวน 21 โรงเรียน และเขต 2 จ านวน 14 
โรงเรียน 2)โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 4 
โรงเรียน 3)โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 12 
โรงเรียน และเขต 5 จ านวน 4 โรงเรียน  
4)โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 7 โรงเรียน และเขตเทศบาลเมือง
อ่างทอง จ านวน 3 โรงเรียน 5)โรงเรียนใน
เขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 6 โรงเรียน 9)โรงเรียนใน
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
จ านวน 2 โรงเรียน 10)โรงเรียนสาธิต
ปฐมวัย โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียน
สาธิตมัธยม ซ่ึงสังกัดมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส าหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 - -  - 

1.2 1)โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
จ านวน 26 โรงเรียน แลเขต 2 จ านวน 20 
โรงเรียน 2)โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จ านวน 3 
โรงเรียน 3)โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จ านวน 17 
โรงเรียน และเขต 5 จ านวน 4 โรงเรียน 4)
โรงเรียนในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 8 เรียน และในเขตเทศบาลเมือง
อ่างทอง จ านวน 3 โรงเรียน 5)โรงเรียนใน
เขตปกครองส่วนท้องถิ่นพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 6 โรงเรียน 6)โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
โรงเรียนประถมสาธิต และโรงเรียนสาธิต
มัธยม ซ่ึงสั งกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

- เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ส าหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 - -  - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางท่ี 2.16 (ต่อ)  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบัน/องค์กร 
ที่ด าเนินการท าความมือ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 
Active Non 

Active MOU MOA 
1.3 Southeast Asian Ministers of Education 

Organization (SEMEO) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

- แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 
(เน้นการด าเนินงานทางด้านคณะ 
ครุศาสตร์) 

-   - - 

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

- แลกเปลีย่นอาจารย ์นักศึกษา และ
กิจกรรมทางการศึกษา 

-   - - 

1.5 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
ในอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก ่สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
สหพันธรัฐมาเลเซีย และประเทศไทย 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน ภายใต้
โครงการ “Pre-Service Student 
Teacher Exchange in Southeast 
Asia (SEA-TEACHER PROJECT)” 

-  - -  

 รวม  2 3 2 2 1 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปอ้ม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

- ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริการ
วิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ  - -  - 

2.2 Victoria University of Wellington  
ประเทศนิวซีแลนด์  
 

- แลกเปลี่ยนอาจารย์  นัก ศึกษา 
สิ่งพิมพ์ และการท างานวิจัยร่วมกัน 
- การจัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกัน 

-  - -  

2.3 Toyo University ประเทศญี่ปุ่น 
 

- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สื่อ
งานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลอื่น /ๆ
แลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่/การพัฒนาและการ
ด าเนินการทางวิชาการและการท า
วิจัยร่วมกัน 

-   - - 

2.4 Anqing Normal University of the 
People's Republic of China 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา หนังสือ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลวิทยาศาสตร์ 
วิชาการ วัฒนธรรม และผู้บริหาร/ท า
หลักสูตรร่วมกัน 

-   - - 

2.5 Komazawa Women’s College 
ประเทศญี่ปุ่น 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษา/จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา 

-   - - 

2.6 Asia Euro University ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 

- แลกเปลี่ยนอาจารย์  นัก ศึกษา 
สิ่งพิมพ์ การเยือนของผู้บริหาร และ
วัฒนธรรม 

-   - - 

 รวม  1 5 4 1 1 
 3. คณะวิทยาการจัดการ      

3.1 ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหรา่น  
 

- แลกเปลีย่นสิ่งพิมพ์ อาจารย์ นกัศึกษา 
ผู้แทน และวัฒนธรรม/ พัฒนาและ
ด าเนินการร่วมมือทางงานวิชาการ 
งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร/การ
คัดเลือกนักศึกษาร่วมกัน และท านุ
บ ารุงห้องอยุธยา - เปอร์เซีย              

-   - - 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางท่ี 2.16 (ต่อ)  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบัน/องค์กร 
ที่ด าเนินการท าความมือ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 
Active Non 

Active MOU MOA 
3.2 Gongqing College of Nanchang 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

- แลกเปลีย่นสิ่งพิมพ์ อาจารย์ 
นักศึกษา ผูแ้ทน และวัฒนธรรม / 
พัฒนาและด าเนินการร่วมมือทาง
วิชาการ พัฒนาหลักสูตร และท างาน
วิจัยรว่มกัน / ความรว่มมือในการ
คัดเลือกนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 

-   - - 

3.3 Naning Ding Qian Yin Business 
Service Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

- ความรว่มมือในการคัดเลือก
นักศึกษาให้มาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

-   - - 

3.4 Asia Euro University ราชอาณาจักร
กัมพูชา 

- แลกเปลีย่นอาจารย ์นักศึกษา 
สิ่งพิมพ์ การเยอืนของผู้บริหาร และ
วัฒนธรรม 

-   - - 

 รวม  - 4 4 - - 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

4.1 บริษัท เอส.พี.เปเปอร์ แอนด ์ทิ้ว จ ากัด 
 

- การส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกและ
จัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วอย่างถกู
วิธี เพือ่น าส่งกระบวนการรีไซเคิล 
- สนับสนุนการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะในพืน้ที่
ด้วยการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว 
- สร้างสัมพันธภาพอันดีและประสาน
ความร่วมมือในระยะยาวกับหน่วยงาน
ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ชุมชนสถานศึกษา 
วัด และโรงงาน ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 - -  - 

4.2 สถาบันการศึกษา 33 แห่ง ได้แก่ 1)ม.บูรพา 
2)มรภ.ร าไพพรรณี 3)มรภ.ราชนครินทร์ 4)
มทร.ตะวันออก 5)ม.ศรีปทุม 6)ม.เกษตรศาสตร์ 
7)ม.นเรศวร 8)ม.มหาสารคาม 9)ม.รามค าแหง 
10)สจล. 11)ม.ศิลปากร 12)ม.ขอนแก่น 
13)มจพ. 14)ม.แม่โจ้ 15)มรภ.เชียงราย 
16)มรภ.จันทรเกษม 17)มทร.รัตนโกสินทร์ 
18)ม.สวนดุสิต 19)ม.พะเยา 20)ม.ธรรมศาสตร์ 
21)มทร.ศรวีิชัย 22)มรภ.นครสวรรค์  
23)มรภ.นครปฐม 24)มรภ.ชัยภูมิ 25)
มทร.อีสาน 26)มทร.สุวรรณภูมิ 27)มรภ.
พิบูลสงคราม 28)ม.กาฬสินธุ์ 29)มรภ.เทพ
สตรี 30)มรภ.มหาสารคาม 31)มรภ.
เพชรบูรณ์ 32)มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
33)มรภ.อุบลราชธาน ี

- ความร่วมมือทางวิชาการ 
- โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมภิาคอาเซียน 
The Asia Undergraduate 
Conference on Computing 
(AUC2) 
 

 - -  - 

4.3 1)สถาบันพัฒนาฝีมอืแรงงาน 15 พระนครศรี 
อยธุยา 2)บริษทัมิตซูบิชิ อิเล็คทริก แฟคทอรี่ 
ออโตเมชัน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 3)บริษัท 
ออโตไดแด็กติก จ ากัด 4)บริษัทศูนย์
เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จ ากัด 5)บริษัท
ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จ ากัด 6)บริษัท ที
ดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ความรว่มมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ 

 - -  - 



- 28 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางท่ี 2.16 (ต่อ)  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบัน/องค์กร 
ที่ด าเนินการท าความมือ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 
Active Non 

Active MOU MOA 
4.4 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 

พระนครศรีอยุธยา และบริษัทคอร์
ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จ ากัด 

- ความรว่มมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยี
ชั้นสูง  

 - -  - 

4.5 บริษัทซิติเซ็น แมชชีนเนอรี่ เอเชีย จ ากดั - ด าเนินการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการ 
ณ สถานประกอบการ 
- ก าหนดภาระงาน หวัข้อวิจยัที่ตรง
กับวชิาชพีและประสบการณก์ารท างาน 
- ให้ความรูแ้ละดูแลนักศึกษา ขณะ
ฝึกปฏิบัติงาน 

 - -  - 

4.6 Victoria University of Wellington  
ประเทศนิวซีแลนด์  
 

- แลกเปลีย่นอาจารย ์นักศึกษา 
สิ่งพิมพ์ และการท างานวจิัยรว่มกัน 
/ การจัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกัน 

-  - -  

4.7 Asia Euro University ราชอาณาจักร
กัมพูชา 
 

- แลกเปลีย่นอาจารย ์นักศึกษา 
สิ่งพิมพ์ การเยอืนของผู้บริหาร และ
วัฒนธรรม 

-   - - 

 รวม  5 2 1 5 1 
 5. สถาบันวิจัยและพัฒนา      

5.1 ม.นเรศวร ส านักงานการวจิัยแห่งชาติ 
(วช.) และสถาบันเครือข่าย 17 แห่ง ไดแ้ก่ 
1)มรภ.พิบูสงคราม 2)มรภ.เพชรบูรณ์ 3.
มรภ.นครสวรรค์ 4)มรภ.อุตรดิตถ ์5)มรภ.
ก าแพงเพชร 6)มรภ.พระนครศรีอยธุยา 7)
มรภ.นครินทร์ 8)มรภ.วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์9)มทร.กรุงเทพ 10)ม.
การกีฬาแห่งชาติ 11)สนง.สาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก  12)สนง.สาธารณสุข
จังหวัดตาก 13)สนง.สาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ 14)เขตสุขภาพที่ 2 15)วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 16)
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์ 17)ม.เจ้าพระยา 

- วา่ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์ระดับ
ภูมิภาค (Regional Research 
Ethics Committee: RREC) 
 

 - -  - 

 รวม  1 - - 1 - 
 6. สถาบันอยุธยาศึกษา      

6.1 มหาวิทยาลัย 17 แห่ง ได้แก่ 1)ม.สุโขทยั
ธรรมาธิราช 2)มรภ.พระนคร 3)มรภ.ร าไพ
พรรณี 4)มรภ.นครปฐม 5)มรภ.กาญจนบุรี 
6)มรภ.ก าแพงเพชร 7)มทร.สุวรรณภูม ิ8)
มรภ.ภูเก็ต 9)มรภ.สุราษฎร์ธานี 10)มรภ.พระ
นครศรีอยธุยา 11)มทร.กรุงเทพ 12)มทร.
ล้านนา 13)มทร.พระนคร 14)มรภ.
เพชรบุรี 15)มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 16)ม.
มหาสารคาม 17)มรภ.ธนบุรี 

- เครือข่ายดา้นศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 9 
 

 - -  - 

6.2 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

- การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น  - -  - 



- 29 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ตารางท่ี 2.16 (ต่อ)  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบัน/องค์กร 
ที่ด าเนินการท าความมือ 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
กิจกรรมการด าเนินงาน 

ภายใน 
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

รูปแบบความร่วมมือ 
Active Non 

Active MOU MOA 
6.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
- โครงการสอนน้องเรียนศิลป์ 
กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ  - -  - 

6.4 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.พบิูล
สงคราม 

- การประชุมสภาศิลปะและ
วัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 - -  - 

 รวม  4 - - 4 - 
 7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      

7.1 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัทั่วประเทศ 
จ านวน 30 สถาบัน (Rulib NET) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งาน
ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online 
Database) ชื่อฐานข้อมูล “Gale 
Virtual Reference Library” 

 - -  - 

 รวม  1 - - 1 - 

 รวมทั้งสิ้น  14 14 11 14 3 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

  
จากตารางที่ 2.16 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 28 ฉบับ 
(ภายในประเทศ 14 ฉบับ และต่างประเทศ 14 ฉบับ) ซึ่งหน่วยงานที่มีความร่วมมือมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน 7 ฉบับ รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 6 ฉบับ และน้อยที่สุด 
(หน่วยงานละ 1 ฉบับ) คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

บทที่ 3 
ผลประเมินการด าเนินงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 

 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเก็บรวบรวม
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน และจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 8 ด้าน ดังนี้ 

3.1  ผลประเมินการด าเนินงาน  
 3.1.1 การบริหารงบประมาณ  
 3.1.2 ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
 3.1.3  การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.1.4 การวิจัยและนวัตกรรม 
 3.1.5  การบริการวิชาการ 
 3.1.6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 3.1.7  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 3.1.8  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 3.2 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

3.1 ผลประเมินการด าเนินงาน 

     3.1.1 การบริหารงบประมาณ  
ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของ  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 80.75 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) ร้อยละ 19.25 ส าหรับผลการเบิกจ่ายงบ ประมาณของคณะและ
สถาบัน/ส านัก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 – 3.2 

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงาน 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแต่ละประเภทงบ/ผลการด าเนินงาน ผลการด าเนนิงานรวมทั้งสิ้น เปรยีบเทียบร้อยละเบิกจา่ยกบั
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวมงบประมาณที่

ได้รับการจัดสรร 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 

จัดสรร เบิกจ่าย จัดสรร เบิกจ่าย จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ เป้าหมาย
ร้อยละ 

(+) สูง 
(-) ต่ า 

1. คณะครศุาสตร ์ 16,390,085.00 15,390,090.34 15,544,668.00 14,786,333.95 31,934,753.00 30,176,424.29 94.49 

100.00 

-5.51 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5,770,828.40 5,712,777.50 3,216,758.00 2,805,474.92 8,987,586.40 8,518,252.42 94.78 -5.22 

3. คณะวิทยาการจัดการ 4,280,290.00 4,278,590.60 2,296,078.00 2,121,382.60 6,576,368.00 6,399,973.20 97.32 -2.68 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,421,069.06 12,934,428.46 2,384,509.00 2,052,724.08 16,805,578.06 14,987,152.54 89.18 -10.82 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 6,558,200.00 6,010,600.00 4,354,150.00 4,134,787.51 10,912,350.00 10,145,387.51 92.97 -7.03 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 3,920,408.10 3,896,555.96 230,500.00 205,513.55 4,150,908.10 4,102,069.51 98.82 -1.18 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11,965,760.00 11,453,610.66 5,289,496.00 5,231,826.25 17,255,256.00 16,685,436.91 96.70 -3.30 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

  
จากตารางที่ 3.1 ผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่าหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 98.82 

(ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 1.18) รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 97.32 (ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 2.68)  และน้อยที่สุด คือ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 89.18 (ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 10.82)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

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

การเบิกจ่ายงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2561 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 28,718,295.00 26,960,632.91 93.88 31,934,753.00 30,176,424.29 94.49 +0.61 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11,536,845.00 10,765,398.30 93.31 8,987,586.40 8,518,252.42 94.78 +1.47 

3. คณะวิทยาการจัดการ 7,209,875.00 6,979,448.51 96.80 6,576,368.00 6,399,973.20 97.32 +0.52 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35,379,798.00 25,382,510.41 71.74 16,805,578.06 14,987,152.54 89.18 +17.44 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 12,226,800.00 6,617,060.83 54.12 10,912,350.00 10,145,387.51 92.97 +38.85 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 2,602,800.00 2,602,800.00 100.00 4,150,908.10 4,102,069.51 98.82 -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 -3.30 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.2 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 38.85 

รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 17.44 และหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ สถาบันอยุธยา ศึกษา ร้อยละ 1.18 
และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 3.30  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
3.1.2  ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะและสถาบัน/ส านัก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานทั้ง 7 หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 - 3.11  

 

ตารางท่ี 3.3 ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรรลุตามตัวชี้วัด 7 หน่วยงาน  
            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หน่วยงาน 
จ านวน

ยุทธศาสตร ์

ตัวชี้วดั
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด 

ผลการด าเนินงาน 

บรรล ุ ร้อยละของ
ความส าเร็จ 

คะแนน แปลผล 

1. คณะครศุาสตร ์ 4 32 30 93.75 5 มากที่สดุ 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 17 15 88.23 4 มาก 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3 19 14 73.69 4 มาก 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 36 34 94.44 5 มากที่สดุ 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 21 19 90.47 5 มากที่สดุ 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 4 9 9 100.00 5 มากที่สดุ 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 11 11 100.00 5 มากที่สดุ 
ที่มา หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.3 ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พบว่าหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับมากที่สุด (5 คะแนน) จ านวน 5 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 93.75 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 94.44 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 90.47 สถาบันอยุธยาศึกษา 
ร้อยละ 100.00 และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100.00  

ผลการประเมินระดับมาก (4 คะแนน) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 88.23 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 73.69 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์  

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 32 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 3.4 
 

ตารางท่ี 3.4  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ 
ร้อยละ 

ไม่บรรลุ 
ร้อยละ 

1. การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 7 7 - 100.00 - 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ 11 10 1 90.90 9.10 
3. การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ  

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก 
6 5 1 83.33 16.67 

4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 8 8 - 100.00 - 

รวม 32 30 2 93.75 6.25 
ที่มา คณะครุศาสตร์ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.4 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 32 ตัวชี้วัด บรรลุ 30 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 93.75) ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้ วัด (ร้อยละ 6.25) 

เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตครูตามมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  

ทั้งนียุ้ทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
บรรลุ 10 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 90.90) ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 9.10) และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก 
แนวพระราชด าริ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นมรดกโลก บรรลุ 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 83.33) ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 16.67) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ยุทธศาสตร ์17 ตวัชี้วดั รายละเอียดดังตารางที่ 3.5 
 

ตารางท่ี 3.5 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรล ุ ไม่บรรลุ 
บรรลุ 
ร้อยละ 

ไม่บรรลุร้อยละ 

 1. การพัฒนาท้องถิ่น 3 3 - 100.00 - 

2. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 3 3 - 100.00 - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม 7 5 2 71.42 28.58 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 4 - 100.00 - 

รวม 17 15 2 88.23 11.77 
ที่มา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.5 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 17 ตัวชี้วัด บรรลุ 1 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 88.23)  

ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 11.77) เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
ร้อยละ 100.00 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 ทั้งนียุ้ทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม มีผลการด าเนินงานบรรลุ 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 71.42) ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 28.58) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
3) คณะวิทยาการจัดการ  

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 19 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 3.6 
 

ตารางท่ี 3.6  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุร้อยละ ไม่บรรลุร้อยละ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 5 5 - 100.00 - 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม 12 7 5 58.33 41.67 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 2 2 - 100.00 - 

รวม 19 14 5 73.69 26.31 
ที่มา คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

จากตารางที่ 3.6 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 19 ตัวชี้วัด บรรลุ 14 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 73.69) ไม่บรรลุ 5 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 26.31) เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 
จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 ทัง้นี้ยุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม มีผลการด าเนินงาน
บรรลุ 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 58.33) ไม่บรรลุ 5 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 41.67) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 36 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 3.7 
 

ตารางท่ี 3.7  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุร้อยละ ไม่บรรลุร้อยละ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 9 4 - 100.00 - 

2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 2 - 100.00 - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 20 18 2 90.00 10.00 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 5 5 - 100.00 - 

รวม 36 34 2 94.44 5.56 
ที่มา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

  
จากตารางที่ 3.7 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 36 ตัวชี้วัด บรรลุ 34 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 94.44)  

ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 5.56) เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
ร้อยละ 100.00 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม มีผลการด าเนินงานบรรลุ 18 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 90.00) ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 10.00) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา  

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 21 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 3.8 
 

ตารางท่ี 3.8  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุร้อยละ ไม่บรรลุร้อยละ 

1.  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 9 7 2 77.78 22.22 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

4 4 - 100.00 - 

3.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 8 8 - 100.00 - 

รวม 21 19 2 90.48 9.52 
ที่มา สถาบันวจิัยและพัฒนา ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2562) 

  
จากตารางที่ 3.8 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 21 ตัวชี้วัด บรรลุ 19 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 90.48) ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด 

(ร้อยละ 9.52) เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้ าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00  
จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ  

 ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มีผลการด าเนินงานบรรลุ 7 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 77.78) ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 22.22) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
6) สถาบันอยุธยาศึกษา  

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 9 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 3.9 
 

ตารางท่ี 3.9 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุร้อยละ ไม่บรรลุร้อยละ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 5 5 - 100.00 - 

2. การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 1 - 100.00 - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม 2 2 - 100.00 - 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 1 1 - 100.00 - 

รวม 9 9 - 100.00 - 
ที่มา สถาบันอยุธยาศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
 จากตารางที่ 3.9 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 9 ตัวชี้วัด บรรลุ 9 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) เมื่อพิจารณา

เป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่าทุกยุทธศาสตร์มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
7) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ 11 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังตารางที่ 3.10 
 

ตารางท่ี 3.10  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุร้อยละ ไม่บรรลุร้อยละ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 3 3 - 100.00 - 

2. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 1 1 - 100.00 - 

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 3 3 - 100.00 - 

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4 4 - 100.00 - 

รวม 11 11 - 100.00 - 

ที่มา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

  
จากตารางที่ 3.10 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด บรรลุ 11 ตัวชี้วัด  

(ร้อยละ 100.00) เมื่อพิจารณาเป้าหมายตามตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ที่มีการด าเนินงาน พบว่าทุกยุทธศาสตร์มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.11  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 - - - - 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.11 พบว่าหน่วยงานที่มีโครงการมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 โครงการ (ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 63.08) 

รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ 57 โครงการ (ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.11 และน้อยที่สุด คือ สถาบันอยุ ธยาศึกษา 20 โครงการ 
(ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 90.00) 

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีผลประเมินโครงการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 2 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ ร้อยละ 3.51 และสถาบันวิจัยและพัฒนา 3 โครงการ ร้อยละ 5.36  
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3.1.3   การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในยังไม่ได้รับการประเมินตามวงรอบเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการ
ติดตามฯ จึงได้ใช้ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2561 มาพิจารณา โดยใช้ผลการประเมิน ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561  
ทั้งในระดับคณะ ระดับสถาบัน/ส านัก และระดับหลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 3.12 – 3.17 
 
ตารางท่ี 3.12  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การผลติบัณฑิต 4.23 ด ี 4.00 ด ี 3.23 พอใช้ 4.29 ดี 

2. การวิจัย 4.44 ด ี 4.32 ด ี 5.00 ดีมาก 4.29 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมทุกองค์ประกอบ 4.51 ดีมาก 4.38 ดี 4.18 ดี 4.51 ดีมาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

จากตารางที่ 3.12 มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับคณะ 4 คณะ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมาก 4.51 คะแนน 
(ระดับดีมาก) จ านวน 2 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.38 คะแนน (ระดับดี) และน้อยที่สุด คือ 
คณะวิทยาการจัดการ 4.18 คะแนน (ระดับดี) เมื่อจ าแนกรายองค์ประกอบพบว่าส่วนใหญ่ทุกคณะมีคะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบอยู่ในระดับดีและดีมาก แต่มี 1 องค์ประกอบ
ที่อยู่ในระดับพอใช้ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ของคณะวิทยาการจัดการ 3.23 คะแนน 
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ตารางท่ี 3.13 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 

คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

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

1. การผลติบัณฑิต 3.98 3.51 4.23 2.95 3.35 4.00 2.98 3.37 3.23 3.93 4.00 4.29 

2. การวิจัย 4.00 5.00 4.44 3.83 4.78 4.32 3.13 3.90 5.00 4.67 5.00 4.29 

3. การบริการวิชาการ 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 5.00 

รวมทุกองค์ประกอบ 3.99 4.16 4.51 3.79 4.19 4.38 3.64 4.03 4.18 4.35 4.46 4.51 

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.13  ในปีการศึกษา 2559 - 2561 ทุกคณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดีและดีมาก เมื่อพิจารณาคะแนนรวมทุกองค์ประกอบ

พบว่าทุกคณะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเห็นได้จากการได้คะแนนรวมทุกองค์ประกอบเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
ทั้งนี้หากพิจารณาผลการประเมินรายองค์ประกอบของแต่ละคณะจะพบว่าในปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินด้านการผลิตบัณฑิต 

น้อยที่สุด 3.23 คะแนน ระดับพอใช้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1.76 คะแนน และตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.69 
คะแนน)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ตารางท่ี 3.14  ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1. การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน  5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของ 
   มหาวิทยาลัย   

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

คะแนนประเมิน/ระดับคุณภาพ 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.14 มีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพระดับสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงานพบว่า 

ทุกหน่วยงานมีผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก) 

 

หมายเหตุ   เนื่องจากหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงาน มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ านวน 2 องค์ประกอบ แต่จ านวนตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ปร ะกอบ 
ไม่เท่ากันตามพันธกิจที่แตกต่างกัน ดังนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา 2 องค์ประกอบ (2 ตัวบ่งชี้) สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 องค์ประกอบ (3 ตัวบ่งชี้) และส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 องค์ประกอบ (6 ตัวบ่งชี้) คะแนนประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหน่วยงานคือค่าเฉลี่ยจากคะแนนประเมิน
ของทุกตัวบ่งชี้ 
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ตารางท่ี 3.15 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ         

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 
ส านักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2559 2560 2561 2559 2560 2561 2559 2560 2561 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

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

2. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน เพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.40 5.00 5.00 

รวมทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก 
ที่มา งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.15 ในปีการศึกษา 2559 - 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนา มีผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดีมาก  
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ตารางท่ี 3.16 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 งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.16 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 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมและหลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  
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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ตารางท่ี 3.17 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. คณะครุศาสตร์ 13 - 3.31 13 - 3.38 13 - 3.57 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.17 ในปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ผ่านทุกหลักสูตร โดยระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จากทุกคณะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการในปี การศึกษา 2560  
มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2559 เนื่องจากหลักสูตรการท่องเที่ยวมีผลประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
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3.1.4  การวิจัยและนวัตกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณเพ่ือการวิจัย

จ านวน 8,268,336.60 บาท มีโครงการวิจัย จ านวน 52 โครงการ บุคลากรสายวิชาการที่ท าวิจัย 127 คน  
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะต้องมีนักวิจัยร้อยละ 50.00 ของจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 332 คน มีบุคลากรสายวิชาการที่ท าวิจัยจริง 
คิดเป็นร้อยละ 38.25 ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

ส าหรับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ได้จัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการจากแหล่งทุนวิจัย 4 แหล่ง  คือ กองทุน
วิจัย (งบเงินรายได้) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ทุนภายนอก และทุนวิจัยจากคณะ รวมจ านวน 8,268,336.60 บาท  
โดยจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานด าเนินการ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ 1,439,000.00 บาท คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 455,600.00 บาท คณะวิทยาการจัดการ 3,138,000.00 บาท และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 3,235,736.60 บาท มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ 71 คน มีผู้ท าวิจัย 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.07  
มีโครงการวิจัย 7 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยด้านการศึกษา 5 โครงการ และอีก 2 โครงการ เป็นงานวิจัย
ด้านสังคม มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 37 ผลงาน ซึ่งเผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI จ านวน 24 ผลงาน 
ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 1 ผลงาน ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จ านวน 3 ผลงาน และการเผยแพร่ต ารา/หนังสือ
ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 9 ผลงาน  

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ 101 คน มีผู้ท าวิจัย 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.91 
มีโครงการวิจัยจ านวน 10 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยตามสาขา 6 โครงการ และอีก 4 โครงการ  
เป็นงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา มีผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ 11 ผลงาน  
ซึ่งเผยแพร่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 1 ผลงาน ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จ านวน 4 ผลงาน มีการน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 3 ผลงาน และในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 ผลงาน 

3.  คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการ 62 คน มีผู้ท าวิจัย 31 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00  
มีโครงการวิจัยจ านวน 29 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยด้านเศรษฐกิจ จ านวน 20 โครงการ และอีก 9 โครงการ 
เป็นโครงการวิจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา มีผลงานวิจัยได้การเผยแพร่ 53 ผลงาน ซึ่งเผยแพร่ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 4 ผลงาน ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จ านวน 14 ผลงาน มีการน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 1 ผลงาน และในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 34 ผลงาน 

4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการ 98 คน มีผู้ท าวิจัย 55 คน คิดเป็นร้อยละ 56.12 
มีโครงการวิจัยจ านวน 6 โครงการ เป็นโครงการวิจัยตามสาขา 3 โครงการ และอีก 3 โครงการ เป็นงานวิจัย
ด้านการศึกษา ได้รับการเผยแพร่ 80 ผลงาน ซึ่งเผยแพร่ในฐานข้อมูล ISI จ านวน 1 ผลงาน ฐานข้อมูล Scopus 
จ านวน 7 ผลงาน ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จ านวน 19 ผลงาน ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จ านวน 21 ผลงาน มีการน าเสนอ
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 3 ผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 26 ผลงาน 
และการเผยแพร่ผ่านต ารา/หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 3 ผลงาน
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3.1.5 การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 
7,740,696.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.18 – 3.20 

 

ตารางท่ี 3.18  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 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.18 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 โดยหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) จ านวน 3 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา  และมีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่าย 
น้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 91.10 
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ตารางท่ี 3.19  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 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.19  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 โดยหน่วยงาน  
ที่มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 37 กิจกรรม รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 34 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 
10 กิจกรรม  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 153 กิจกรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จอยู่
ในระดับสูงและมผีลการประเมินเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 3.20 
 
ตารางท่ี 3.20  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน์ รวมเฉลี่ย 

1 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 34 กิจกรรม)     
1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลติ 

“นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation)” ส าหรับครสูอน
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีไมม่ีวุฒิการศึกษาทาง
สังคมศึกษา 

96.50 97.80 95.80 96.70 

1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการ 
ลงพื้นที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้
บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

96.50 97.80 95.80 96.70 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิตนวัตกรรม
การศึกษา 93.50 97.80 96.50 95.93 

1.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ส าหรับครูผูส้อนสังคม
ศึกษาในศตวรรษที่ 21” 93.20 96.50 94.40 94.70 

1.5 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การจัดค่ายคณติศาสตรเ์พื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 93.50 93.00 94.60 93.70 

1.6 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการออกแบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนรู้ให้กับผูเ้รียนในยคุดิจิทัล 93.40 93.00 92.20 92.87 

1.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์ของผูเ้รียน 91.20 92.70 94.60 92.83 

1.8 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง การสร้างสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมีปฏิสมัพันธ์ด้วยโปรแกรม PowerPoint 93.20 93.80 90.70 92.57 

1.9 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
โดยใช้สะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ในยุคดิจิทัล 4.0 

91.00 93.20 92.40 92.20 

1.10 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
สะเต็มศกึษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรยีนรูแ้ละนวัตกรรมในยคุดิจิทลั 4.0 92.00 91.80 92.53 92.11 

1.11 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ 
ตามแนว Active Learning 91.40 93.00 90.60 91.67 

1.12 กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนกุ 92.53 90.60 91.33 91.49 
1.13 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดคา่ย

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21" 90.20 91.46 90.90 90.85 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 17 กิจกรรม)     

2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน 90.00 91.65 93.25 91.63 
2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและการบรรเลง 

รวมวงในแบบดนตรรี่วมสมัย 
90.25 91.25 91.58 91.03 
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ตารางท่ี 3.20 (ต่อ) สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนก
ตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน์ รวมเฉลี่ย 

3 คณะวิทยาการจัดการ (กิจกรรมทั้งหมด 10 กิจกรรม)     
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจ าลองสถานการณโ์ซ่อุปทาน  

(Beer Game) เพื่อป้ันนักโลจสิติกส์สู่ชุมชน 
93.20 92.40 90.00 91.87 

3.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจของชุมชน    96.00 96.40 90.80 94.40 
3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ช่องทางการตลาดโลกของผู้ประกอบการใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
91.60 92.20 90.80 91.53 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมทั้งหมด 26 กิจกรรม)     
4.1 โครงการการพัฒนาต าหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดโดยการมีส่วนร่วม

ของกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านคลองทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

94.60 94.20 95.50 94.77 

4.2 โครงการการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์
จากพืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 94.40 94.20 93.60 94.07 

4.3 โครงการพัฒนาน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรสู่นวัตกรรมผลิตภณัฑ์
สุคนธบ าบัดทีไ่ด้รับรองมาตรฐาน 93.70 93.70 90.90 92.77 

4.4 โครงการการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น 93.10 95.00 94.80 94.30 
4.5 โครงการการจัดการเรียนการสอนบน Google Apps for Education 93.25 92.68 92.96 92.96 
4.6 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ 93.70 96.00 92.93 94.21 
4.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม

ส าเรจ็รูปในส านักงาน” 95.00 91.27 93.87 93.38 

5 สถาบันวิจัยและพัฒนา (กจิกรรมทั้งหมด 37 กิจกรรม)     

5.1 โครงการพัฒนาหตัถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง  ต าบลหนัสัง 
อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

91.60 90.78 90.00 90.79 

5.2 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์จากผักตบชวาเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 91.60 90.78 90.00 90.79 
5.3 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 91.60 90.78 90.00 90.79 
6 สถาบันอยุธยาศึกษา (กจิกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรม)     

6.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศลิปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 90.40 90.00 90.80 90.40 
6.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศลิปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งท่ี 1 90.40 93.87 90.00 91.42 
7 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ (กิจกรรมทั้งหมด 18 กิจกรรม)    

7.1 การอบรมเชิงปฏิบัติยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งท่ี 1 92.60 92.60 92.60 92.60 
7.2 การอบรมอบรมเชิงปฏิบัตยิุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรยีน ครั้งท่ี 2 92.60 92.60 92.60 92.60 

 
จากตารางที่ 3.20 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน 

ที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน จ านวน 32 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มี
จ านวนกิจกรรมมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 13 กิจกรรม และน้อยที่สุด 2 กิจกรรม คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1.6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3,906,166.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 ของงบประมาณ 
การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.21 – 3.23 

 
ตารางท่ี 3.21    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 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.21 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 ทุกหน่วยงานได้เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป  
ตามเป้าหมายที่ก าหนด ส่วนสถาบันอยุธยาศึกษามีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย (ร้อยละ 98.53) 
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ตารางท่ี 3.22  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. คณะครุศาสตร์ 4 830 1,031 92.20 90.15 91.20 91.18 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.22 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   

ส าหรับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินการกิจกรรม 1 กิจกรรม แต่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงาน
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 62 กิจกรรม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 
อยู่ในระดับสูงและมีผลการประเมินเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 3.23 
 
ตารางท่ี 3.23  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม)     

1.1 กิจกรรมการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรม 91.40 90.00 92.00 91.13 

1.2 โครงการครุสิทธ์ิสร้างครดูีสูส่ังคม 96.00 95.00 95.80 95.60 

2 สถาบันอยุธยาศึกษา (กจิกรรมทั้งหมด 37 กิจกรรม)     

2.1 โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว 93.60 94.76 90.27 92.88 

2.2 โครงการอบรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่นจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยากิจกรรมสอนนอ้งเรียนศิลป์ รุ่น 1  90.80 92.60 91.60 91.67 

2.3 โครงการอบรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่นจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยากิจกรรมสอนนอ้งเรียนศิลป์ รุ่น 2  91.00 91.60 90.20 90.93 

2.4 โครงการอบรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่นจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยากิจกรรมสอนนอ้งเรียนศิลป์ รุ่น 3  90.60 92.40 91.40 91.47 

2.5 โครงการอบรมอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่นจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยากิจกรรมสอนนอ้งเรียนศิลป์ รุ่น 4 92.40 91.00 91.20 91.53 

 
จากตารางที่ 3.23 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ของแต่ละหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน จ านวน 7 กิจกรรม 
มาจากหน่วยงานที่ด าเนินการ จ านวน 2 หน่วยงาน คือ สถาบันอยุธยาศึกษา และคณะครุศาสตร์  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
3.1.7  การสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,257,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของงบประมาณ
การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3.24 – 3.26  

 

ตารางท่ี 3.24 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม  บาท ร้อยละ 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 2.55 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 99.99 
ที่มา หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.24  โครงการ/กิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 รวมทั้งหมด 11 โครงการ 17 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,257,925.00 บาท ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) โดยหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 50.08  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.25  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 หน่วยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) 

 
จากตารางที่ 3.25 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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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของแต่ละ

หน่วยงาน จ านวน 17 กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ที่ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับสูงและมีผลการประเมินเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน รายละเอียดดังตารางที่ 3.26 
 
ตารางท่ี 3.26  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 คณะครุศาสตร์ (กิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม)     
1.1 การเข้าค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว 90.85 90.64 92.55 91.35 

1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรูส้ าหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
จังหวัดสระแก้ว 

90.20 90.00 90.60 90.27 

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม)     
2.1 โครงการการใช้ประโยชน์และการขยายพันธ์พืชพื้นบ้านในต าหรับ

ยาแผนโบราณ 91.78 90.72 91.90 91.47 

2.2 โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสตัว์และขยะอินทรีย์ในชุมชน 
บ้านคลองทราย ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

90.00 90.20 91.50 90.57 

 
จากตารางที่ 3.26 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมการด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ของแต่ละหน่วยงานที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการจัดกิจกรรมเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน จ านวน 4 กิจกรรม 
โดยหน่วยงานที่มกีารด าเนินงาน คือ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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3.1.8  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7 หน่วยงาน ได้ด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทุกหน่วยงาน จ านวน 28 ฉบับ (ในประเทศ 14 ฉบับ และต่างประเทศ 14 ฉบับ) โดยพิจารณาจากจ านวนโครงการ/กิจกรรม
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและรูปแบบความร่วมมือการจัดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.27 
 
ตารางที่ 3.27  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วยงาน 
จ านวนข้อตกลง 

ความร่วมมือทั้งหมด 
(ฉบบั) 

จ านวนหน่วยงานที่ด าเนินการ 
ท าข้อตกลงความร่วมมือ 

จ านวนข้อตกลงความร่วมมือ 

ภายในประเทศ ต่างประเทศ Active MOU Active MOA Non-Active 
MOU  

1. คณะครุศาสตร์ 5 2 3 2 2 1 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 6 1 5 4 1 1 
3. คณะวิทยาการจัดการ 4 - 4 4 - - 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 5 2 1 5 1 
5. สถาบันวิจัยและพฒันา 1 1 - - 1 - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 4 4 - - 4 - 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 - - 1 - 
รวม 28 14 14 11 14 3 

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

  
จากตารางที่ 3.27 การด าเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งสิ้น 28 ฉบับ ซึ่งหน่วยงาน

ที่มีความร่วมมือภายในประเทศมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ฉบับ และหน่วยงานที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 ฉบับ 
(Active MOU 4 ฉบับ และ Non-Active MOU 1 ฉบับ) 
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3.2  ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะการประเมินผลงานคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จ านวน 7 หน่วยงาน จากรอบปีการประเมินที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
โดยแต่ละหน่วยงานได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 3.27 
 
ตารางท่ี 3.28   สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

จ าแนกตามหน่วยงาน 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล)  
1.1  ควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 

- การปรับเปลี่ยนและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตร 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี เน้นทักษะการฝึก
ปฏิบัติเป็นหลัก คือ หลักสูตรอิงสมรรถนะ โดยเฉพาะรายวิชาชีพครูและรายวิชาเอกที่จะเน้นการเรียนการสอนที่ใช้
ทักษะปฏิบัติและใช้การวัดและประเมินที่สอดคล้องกัน 

- การจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้แก่ผู้เรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที ่21 ดังนี้ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม* 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ 

1.2   ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- การจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
- การอบรมความรู้และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ Application ทางการศึกษา การใช้ App. ช่วยสอน

ส าหรับครูเพื่อให้การเรียนสนุกยิ่งขึ้น  
1.3  ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 40.00) 

และต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ 60.00) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 

 

- สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ดังน้ี 1) ส่งแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้คณะได้ใช้ข้อมูลใน
การวางแผนงานพัฒนาในภาพรวม 2) มอบหมายให้สาขาวิชาได้วางแผนการเพิ่มคุณวุฒิที่สูงขึ้น ได้แก่ การจัดล าดับผู้เรียน 
การแบ่งความรับผิดชอบรายวิชา และภารกิจงานต่างๆ ของคณะฯ  3) วางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะฯ และผู้บริหาร
สาขาวิชาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาอาจารย์ 

- โครงการ “ครุศาสตร์กรุงเก่า 115 ปี” เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
1.4  ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ร่วมกันพัฒนาประเด็นข้อเสนอโครงการวิจัย 

ตามกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และใช้เป็นแนวทางส าหรับการท าวิจัยของคณะ รวมทั้ง 
ใช้ประโยชน์ส าหรับการของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

 

- สนับสนุนให้คณาจารย์ร่วมกันพัฒนาประเด็นข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษา โดย
การบูรณาการการวิจัยร่วมกับงานประจ าของคณาจารย์ ดังน้ี 1) การพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรมบูรณาการจากการ
จัดการเรียนการสอนภายในชั้นเรียนของตนเองร่วมกับนักศึกษา 2) การบูรณาการการวิจัยร่วมกับการบริการทางวิชาการ
ของแต่ละสาขาวิชาทั้ง 10 สาขาวิชา โดยให้อาจารย์มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในการให้บริการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดค่าย
ทางวิชาการ 3) การบูรณาการการวิจัยร่วมกับโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบของ
โมเดลการสอน หรือแบบฝึกทักษะต่างๆ และ 4) การบูรณาการการวิจัยร่วมกันระหว่างสาขา 
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ตารางท่ี 3.28 (ต่อ)   สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561) จ าแนกตามหน่วยงาน 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

1.6  ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในการให้บริการทางวิชาการที่
สามารถตอบสนองความต้องการของครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่นในพื้นที่การให้บริการของคณะ 

 

- พัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในการให้บริการทางวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่การให้บริการของคณะ ดังนี้ 1) การจัดตั้งโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเริ่มการผลิตรายวิชาที่ใช้สอบ O-net 
เป็นเบื้องต้นก่อน 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยเมื่อพัฒนา
รายวิชาส าหรับการสอน O-net แล้ว จะมีการพัฒนารายวิชาที่จ าเป็นอื่นๆ ต่อไปเพิ่มเติม 2) จัดอบรมหลักสูตรระยะ
สั้นเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน
ภายใต้ศูนย์พัฒนาครู 

1.7  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ 
เพื่อปลูกฝังความมีวินัยและจิตอาสา 

 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ เพื่อปลูกฝังความมีวินัยและจิตอาสา  
ดังนี้ 1) การบริการทางด้านวิชาของแต่ละสาขาวิชาจัดให้นักศึกษาได้เป็นผู้ช่วยวิทยากร และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ  
2) ทุกสาขาวิชาทั้ง 10 สาขาวิชาจะต้องมีการจัดกิจกรรมค่ายทางวิขาการของสาขาวิชา โดยความร่วมมือของอาจารย์
ประจ าสาขาวิชาทั้งหมด และการร่วมมือของนักศึกษาทุกช้ันปี โดยชั้นปีท่ี 4 ท าหน้าท่ีหลักในการมอบหมายงานให้กับ
รุ่นน้อง คือ ช้ันปีท่ี 3 ช้ันท่ี 2 และช้ันปีท่ี 1 (เรียนรู้งานจากรุ่นพ่ี) มีการถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่กัน 

1.8  ควรส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาและชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 

- การใหน้ักศึกษาและคณาจารย์มีสว่นร่วมในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับอยุธยา
เมืองมรดกโลก โดยการบูรณาการรายวิชาร่วมกันในการเก็บรวบรวม การเผยแพร่ และการลงพื้นที่จริง  

1.9  ควรส่งเสริมให้บุคลการท าผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
เพื่อยกระดับงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา 

- ส่งเสริมให้บคุลการท าผลงานวิชาการด้านศลิปวัฒนธรรมและภมูิปญัญา เพื่อยกระดับงานศลิปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาอยุธยา โดยการสนับสนนุให้แต่ละสาขาท างานร่วมกันหรือบูรณาการระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในสาขา  

1.10 ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานและเป็นที่พึ่ง
ให้กับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีให้บริการ 

 

- ด าเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานสถานศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการ โดยมี
การจัดกลุ่มโรงเรียนหรือสถานศึกษาส าหรับโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) โครงการ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในท้องถิ่นตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จ านวน 40 โรงเรียน 2) โครงการยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 40 โรงเรียน  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)  
2.1  ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ เพื่อให้เกิด

ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย และรายงานมหาวิทยาลัยอยา่งต่อเนื่อง 
- การติดตาม วางแผน และปฏิบัติตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) การประชุมเพื่อท า

ความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารจะเป็นหัวใจหลักในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น การให้
แต่ละสาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบ 2) การประชุมผู้บริหารร่วมกับประธานสาขาทุกสาขาวิชาเพื่อการก ากับติดตาม
แผนปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและรายงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.28 (ต่อ)   สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561) จ าแนกตามหน่วยงาน 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

2.2  ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อเพิ่มทักษะ คุณวุฒิการศึกษา การท าผลงานวิชาการ การท าวิจัย การบริการ
วิชาการ และควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาการวิจัยในระดับคณะ 

- การตั้งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ของคณาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมระยะสั้นทั้งที่จัดภายใน
มหาวิทยาลัยหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

- การส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานวิชาการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในทุกไตรมาส เช่น การเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้าในการท าผลงานวิชาการ
(ปัจจุบันมีผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 31 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 1 คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 30 คน และอยู่ระหว่างการพิจารณา จ านวน 7 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 4 คน)   

- การติดตามการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของคณาจารย์ โดยมีแบบฟอร์มให้อาจารย์รายงานความก้าวหน้า
ของการเรียนหรือความก้าวหน้าในการท าดุษฎีนิพนธ์ (ปัจจุบันมีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 26 คน และก าลัง
ศึกษาระดับปริญญาเอก 14 คน)  

- การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้คณาจารย์แต่ละ
สาขาวิชาท าวิจัยเพื่อพัฒนาตนเอง   

2.3   ควรมีการบริหารโครงการ การเงิน งบประมาณ การลงทะเบียน และการให้ค าปรึกษา 
หรือการพบปะนักศึกษาที่มีระบบชัดเจนมีประสิทธิภาพในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย 

- จัดท าแผนการด าเนินงานติดตามงบประมาณประจ าปี การประชุมติดตามเร่งรัดการด าเนินงานในแต่ละ
โครงการและเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในคณะ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- การลงทะเบียนและการให้ค าปรกึษากับนักศึกษา โดยผา่นระบบก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษา  
2.4  ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัย

ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน โดยการก าหนดวัน เวลา ที่แน่นอน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างท่ัวถึง 

- การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจการนักศึกษา เพื่อวางแผนในระดับคณะและมหาวิทยาลัย โดยการ
จัดท าปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อมิให้เกิดความซ้ าซ้อนกับของมหาวิทยาลัย 

- การประชุมเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรม เพื่อมิให้ซ้ าซ้อนกับของมหาวิทยาลัย 
2.5   ควรปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมวิชาและหลักสูตรใหม่ๆ ตารางการเรียนการสอน 

ห้องเรียน ภาระงานของอาจารย์  สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และการประชาสัมพันธ์
ให้เหมาะสม และทันสมัยกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

- การพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงหลักสูตรนิเทศศาสตร์
เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารดิจิตอล เพื่อตอบโจทย์กระแสของโลกาภิวัตน์ทางการสื่อสารมวลชน
ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย 

- ระบบการวางแผนและก ากับติดตามภาระงานของอาจารย์ โดยการประชุมระหว่างผู้บริหารกับประธาน
สาขาทุกสาขาวิชา เพื่อมอบหมายและก ากับติดตามภาระงานของอาจารย์ทุกคนในแต่ละสาขาวิชา 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 3.28 (ต่อ)   สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561) จ าแนกตามหน่วยงาน 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

 - การจัดห้องสมุดของคณะและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา
และคณาจารย์ค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ รวมถึงเป็นท่ีพักระหว่างรอเรียนในแต่ละวิชาของนักศึกษา 

- การจัดระบบประชาสัมพันธ์ใหม่ทั้งในระดับคณะและหน่วยงานภายนอก โดยแต่งตั้งรองคณบดีที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ก ากับดูแลด าเนินการวางกระบวนการจัดแผนสื่อมวลชนสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
และระดับชาติ เพื่อเผยแพร่จากส านักข่าวทั้งในสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า หนังสือพิมพ์สยามรัฐ สื่อออนไลน์ของคมชัดลึก รวมถึงสื่อออนไลน์ของส านักงานข่าว
ท้องถิ่น ATV ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นต้น 

2.6  ควรส่งเสริมนักศึกษาของคณะให้มีจิตอาสาท างานบูรณาการร่วมกับชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการคุณธรรม 
และเผยแพร่ผลงานท่ีดีของคณะและมหาวิทยาลัยให้ชุมชนและท้องถิ่น 

- คณะมีรายวิชาแกนคณะช่ือวิชา “จิตสาธารณะกับการท างานเพื่อสังคม” โดยคณบดีได้น าเสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีจิตสาธารณะ 
เพื่อสังคมเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน” 

2.7   ควรสนับสนุนให้ทุนอาจารย์ศึกษาดูงาน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- จัดตั้งกองทุนของคณะให้อาจารย์ศึกษาดูงานและพัฒนาคุณภาพบุคลากรในด้านต่างๆ 

2.8  ควรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตครูที่ขาดแคลน
ในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เช่น ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์ เป็นต้น 

- ด าเนินการพัฒนาลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2) หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 3) หลักสูตรที่อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา โดยการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับ
คณะครุศาสตร์ในการผลิตครูที่ขาดแคลนในพ้ืนท่ีที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อจัฉรา หล่อตระกลู)  
3.1   ควรมีการก ากับการจดัท าแผนงานโครงการ และกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกับมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่ท าให้บุคลากรของคณะท างานร่วมกัน
เป็นทีมเดียวกัน มคีวามเป็นพีเ่ป็นน้องและความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

- ด าเนินการก ากับสาขาวิชาในคณะในการจัดท าแผนโครงการและกิจกรรม เช่น นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University) จัดกิจกรรมการงดใช้พลาสติก และการประชาสัมพันธ์การใช้ภาชนะและถุงผ้าเพื่อน ากลับมาใช้ซ้ า 
ซึ่งได้รับรางวัลการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการประชุมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  

3.2   ควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของคณะด้วยการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และท างานให้เกิดประสิทธิผล 

- จัดสรรงบประมาณให้สาขาต่างๆ จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เช่น ผู้มีต าแหน่งทางวิชาการมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับ

ผู้ที่จะยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สาขาละ 10,000 บาท (บุคลากรสายวิชาการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 17 คน และได้รับการ
แต่งตั้งให้มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 5 คน ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 2 คน 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด ารงต าแหน่งผู้ช านาญการ 1 ราย) 
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3.3   ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแบบแผนต่างๆของ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากร เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

- การจัดประชุมบุคลากรเป็นประจ าภาคเรียนละสองครั้ง เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องการด าเนิ นงาน กฎ 
ระเบียบ และแบบแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

- การจัดท า KPI คณะจัดกิจกรรมท าความเข้าใจตัวช้ีวัดตัวใหม่ โดยอธิการบดีเป็นวิทยากรให้ความเข้าใจและ
ตอบข้อซักถามของบุคลากรภายในคณะ 

3.4   ควรจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการดูแลและ
บ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดห้องเรียนอาคารเจ้าพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) เป็น Smart room  
- จัดห้องปฏิบัติการทุกสาขาวิชาที่สามารถพร้อมใช้งานร่วมกับ Wifi เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นข้อมูล 

ได้ตลอดเวลา  
3.5   ควรมีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากร

ที่ชัดเจน ทั้งการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
- มีการก ากับทุกสาขาวิชาในการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์ เพื่อให้ทุกสาขาวิชามีอาจารย์เป็น

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขึ้นไปอย่างน้อย 3 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและทุกสาขาวิชามีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกและก าลังท าผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

3.6  ควรวางระบบที่ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน 
(พัฒนาหลักสูตรร่วมกันและจัดให้มีภาษาเปอร์เซียในสาขาการท่องเที่ยว) , Gongqing College of Nanchang University 
(แลกเปลี่ยนนักศึกษามาเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร) , Naning Ding Qian Yin (แลกเปลี่ยนนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) 
4.1   ควรหากลยุทธ์ในการรับนักศึกษาให้ได้จ านวนเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา - คณะด าเนินการตั้งเป้าหมายเพิ่มจ านวนนักศึกษา ร้อยละ 15.00 ต่อปี โดยวางแผนการประชาสัมพันธ์นอก

เขตบริการ สร้างเครือข่ายครูแนะแนวที่เข้มแข็งโดยท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
4.2   ควรท าการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง แล้วปรับหลักสูตร

และท าการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
- ด าเนินการส ารวจความต้องการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร และส ารวจตลาดแรงงานจากฐานข้อมูลแรงงาน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.3   ควรเร่งหากลยุทธ์ในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เนื่องจากในบางหลักสูตร

มีต้นทุนสูง 
- ด าเนินการค านวณต้นทุนจากข้อมูลนักศึกษา ครุภัณฑ์ ค่าลงทะเบียน โดยแยกครุภัณฑ์ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกับ

คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง เฉพาะที่ใช้บริการทางวิชาการและที่สร้างรายได้ควรน ามาพิจารณา 
เนื่องจากหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยมีต้นทุนต่อหน่วยที่สูง 

4.4   คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการบริการวิชาการ  
จึงควรก าหนดทิศทางที่ชัดเจนในการหารายได้จากการบริการทางวิชาการ 

- มอบหมายงานท่ีเหมาะสมให้กับคณาจารย์ทั้งในด้านวิชาการและการหารายได้ 
- วางแผนการใช้ครุภัณฑ์เฉพาะทาง เพื่อบริการวิชาการทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ดาราศาสตร์ 
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4.5   ควรก ากับติดตาม การเรียน และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษา 

- จัดท าระบบ Tutorial ในรายวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- จัดท าระบบ Public Company Limited (PCL) ระหว่างสาขาวิชา เพื่อสะท้อนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4.6   ควรเร่งก ากับติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้เป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 

- จัดท าระบบติดตามคณาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้มีผลงานอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานของคณาจารย์
จะต้องมีประโยชน์ในวงกว้างมากกว่าแค่การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.7  ควรตั้งกลุ่มติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้าน 
การเรียนการสอน และเป็นผู้น าในมหาวิทยาลัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนแบบ online 

- มีการใช้ระบบ Public Company Limited (PLC) และ Coaching เพื่อก ากับติดตามความก้าวหน้าทางด้าน 
การเรยีนการสอนทั้งแบบ Face to Face หรือแบบ online ซึ่งเป็นนโยบายของอธิการบด ี

4.8   ควรหากลยุทธ์ในการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับจุดเด่น
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีเป็นเมืองมรดกโลก 

- จัดท างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.9   ควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านที่คณะ 
มีความเช่ียวชาญมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

- จัดท าแผนยุทธศาสตร์พร้อมก าหนดเป็นภาระงานทีม่ีผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นหลกัในการน าเสนอองคมนตรี 
เนื่องจากได้รับมอบหมายในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบในการรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี 

4.10 ควรเป็นผู้น าในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในระดับคณะ  
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับคณะ/สถาบัน/ส านัก ในมหาวิทยาลัย 

- คณะมีสาขาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีหน้าท่ีผลติ แต่เนื่องจากอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้บริหาร
และเป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การด าเนินการดังกล่าวจึงถูกก าหนดให้เป็นตัวช้ีวัดของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกลัยา มฤครัฐอินแปลง) 
5.1   ควรมีการจัดท าแผนการวิจัยระยะ 5 ปี หรือแผนระยะยาว 10 ปี เพื่อเป็น

แนวทางในการก าหนดทิศทางการวิจัยและตอบโจทยก์ารพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัด
ที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง โดยการน าโจทย์งานวิจัย
ของทั้งสองจังหวัดมาจัดท าแผนกลยุทธ์การวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
พื้นที่กลุ่มจังหวัด 

- ด าเนินการจัดท าแผนการวิจัยระยะ 5 ป ี

5.2  ควรมีทีมนักวิจัยจากคณะต่างๆ มาร่วมกันท าวิจัยแบบบูรณาการ เพื่อสร้าง
ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาท้องถิ่น 

 

- จัดอบรมนักวิจัยเชิงปฏิบัติการ และด าเนินการท าวิจัยแบบบูรณาการซึ่งได้แผนบูรณาการการวิจัย จ านวน 2 แผน 
และจะด าเนินการจัดส่งให้ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5.3   ควรเพิ่มกองทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยท่ีมีอยู่ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ทุนวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัย (2) ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
(3) ทุนวิจัยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยอาจก าหนดสัดส่วนวงเงินกองทุนวิจัยด้านต่างๆ ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30 : 30 : 40) 

- ด าเนินการน าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา และน าผลจากการประชุมเสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณา 

5.4   ควรจ้างนักวิจัยช้ันน ามาประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น  
ด้านสังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อท าการวิจัยตามนโยบายและเป็นระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง 
(Mentor) ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ 

- น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา และน าผลจากการประชุมเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณา 

6. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ) 
6.1   ควรก าหนดแผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เน้นการค้นคว้า ศึกษา ข้อมูล 

และวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา 
ในรัชสมัยต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศ 

- ด าเนินการก าหนดแผนกลยุทธ์ที่มีโครงการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียนและชุมชน จ านวน 5 พื้นที่ โครงการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : 
เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว กิจกรรมศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และการจัดท าวาสารวิชาการอยุธยาศึกษาปีละ 2 ฉบับ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาเป็นต้น 

6.2   ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเช่ียวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี  
และวัฒนธรรมทีป่ฏิบัติงานประจ าในสถาบันอยุธยาศึกษาให้มากขึ้น เพื่อเป็นบุคลากร 
ที่พัฒนางานสถาบันอยุธยาศึกษาให้เข้มแข็งและมีศักยภาพทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

- น าเสนอกรอบความต้องการอัตราบุคลากร ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจากเดิมที่มีนักวิชาการ 5 อัตรา ขอ
เพิ่มเป็น 9 อัตรา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของสถาบัน แต่เนื่องจากรัฐบาลไม่มีนโยบายจัดสรร
อัตราเพิ่มให้กับมหาวิทยาลัย จึงไม่ได้รับการจัดสรรอัตราเพิ่ม สถาบันจึงได้พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ โดยการ
ส่งไปอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

6.3   ควรปรับปรุงพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานเป็นประจ าที่มี
ระบบสารสนเทศที่ดีและทันสมัย เช่น แหล่งค้นคว้าเรียนรู้ของคนไทยและชาวต่างชาติ 

- ด าเนินการเปิดสถาบันอยุธยาศึกษาให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปเข้าชมเรือนไทยภาคกลางที่แสดง
ให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดนิทรรศการแสดงหัวโขนด้านในห้องของเรือนไทย จัดนิทรรศการหมุนเวียน
แสดงผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทั้งนี้สถาบันยังเป็นศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาที่รวบรวมสื่อสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอยุธยา เช่น หนังสือ 
งานวิจัย แผนที่ เป็นต้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ครูอาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป (ปัจจุบันเปิด
ให้บริการที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์) 
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ตารางท่ี 3.28 (ต่อ)   สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561) จ าแนกตามหน่วยงาน 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

 - จัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย “วัฒนธรรมสถานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” โดยจัดท าเป็นนิทรรศการและคู่มือท่องเที่ยว 7 สถานที่ ได้แก่ เรือน
ไทยสถาบันอยุธยาศึกษา ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ สะพานเทพหมี สุสานท่านเฉกอะหมัด วัดบรมพุทธาราม 
วัดสิงหาราม และวัดสวนหลวงค้างค้าว 

- จัดท าโครงการ “อยุธยาน่ายล” เพื่อเปิดพื้นที่ของสถาบันให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
โดยจัดทั้งสิ้นจ านวน 24 ครั้ง 

6.4  ควรก าหนดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมและตัวช้ีวัดที่เหมาะสม โดยเน้นตัวช้ีวัดที่ 
ท้าทายการพัฒนาเพ่ิมขึ้นในแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา 

- ปัจจุบันได้มีการปรับตัวช้ีวัด ดังนี้ 1) จ านวนชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านทักษะ
อาชีพอย่างน้อยปีละ 2 พื้นที่ 2) จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนอย่างน้อยปีละ 1 แหล่ง 3) จ านวนบุคคลผู้มีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้เป็นท่ียอมรับแก่สาธารณชนอย่างน้อยปีละ 5 คน 

7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
7.1 ควรจัดท าแผนในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยในระยะ

สั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ่ือรองรับการเป็น e-University โดยเน้นการพัฒนา
เครือข่าย และฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
  

- ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผน Smart University พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
จ านวน 2 ด้าน ดังนี ้

1) ด้าน Smart University ด าเนินงานพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)  
การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานระดับคณะ 4 คณะ (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานสนับสนุน 7 
หน่วยงาน (ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน งานมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University)) การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ลงทะเบียนบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรและจัดเก็บภาวะ 
ผู้มีงานท าของบัณฑิต) 2) ด้าน Infrastructure ด าเนินการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก  
(Core Switch) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับ 10G อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
(L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง รองรับ 1G เพื่อขยายช่องทางการใช้งานเครือข่ายภายในจากเดิม 1G เป็น 10G 
จัดท าระบบกล้องวงจรปิด (IP Camera) ระบบกระจายสัญญาณแบบไร้สาย เครื่องส ารองไฟ ขนาด 40 KVA 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
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พ.ศ. 2561) จ าแนกตามหน่วยงาน 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

7.2 ควรมีการพัฒนาและจัดท า Software แบบชุดการเรียนรู้เบ็ดเสร็จเป็นชุดวิชา
และ/หรือเป็นกลุ่มวิชาพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มโอกาส 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับ
ประชาชนท่ีสนใจ 

- จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และเพื่อรองรับการพัฒนา Software ส าหรับการเรียนการสอน
เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

7.3 ควรร่วมจัดท าหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะต่างๆ 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจาก Disruptive Technology 
ให้มากข้ึน 

- ด าเนินการร่วมมือกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7.4 ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการออกแบบ 
วิเคราะห์ระบบและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเร่งพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
คอมพิวเตอร์และระบบ Digital Technology ยุคใหม่ 

- เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกรอบอัตราก าลังที่ชัดเจน จึงไม่สามารถเพิ่มบุคลากรด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบ
และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ จึงมีการสนับสนุนให้บุคลากรต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษาต่อ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย จ านวน 5 คน  

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

 
จากตารางที่ 3.28  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหน่วยงานได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 

จากการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปปรับปรุงและพัฒนางานตามภารกิจเป็นส่วนมาก 
ซึ่งบางส่วนยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
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บทที่ 4 
  ผลประเมินการบริหารงาน 

ของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
 
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมข้อมูลผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล) 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์) 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล) 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง) 
6. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ) 
7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 

คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของผู้บริหารทั้ง 7 หน่วยงานแล้ว มีผลการประเมินแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 
  4.1 ผลประเมินการบริหารงาน  
  4.2 ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

4.1 ผลประเมินการบริหารงาน  
การประเมินการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
ต่อการบริหารงานของคณบดี 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (คณบดี) ด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของผู้บริหาร และด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจของคณะ  

ส าหรับการประเมินการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัย
และพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการ 3 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (ผู้อ านวยการ)  
ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน  
  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 256 คน 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 453 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 56.52 ซึ่งหน่วยงานที่มีร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 76.93 รองลงมา คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 63.64 
และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 48.24 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

อันดับ ผู้รับการประเมิน 

ผลประเมิน 
ผลสัมฤทธิก์ารปฏิบัติงาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 

1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 3.36 0.94 ปานกลาง 

2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.06 0.74 มาก 

3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3.48 0.86 ปานกลาง 

4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.11 0.85 มาก 

5 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.79 0.87 มาก 

6 ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 3.91 0.83 มาก 

7 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.01 0.85 มาก 
 

จากตารางที่ 4.1 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีทั้ง 4 คณะ พบว่าส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.11 คะแนน และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 
3.36 คะแนน 

ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 3 สถาบัน/ส านัก พบว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก โดยหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินมากที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4.01 คะแนน และน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.79 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.2  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

คะแนน ค่า
เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน ค่า
เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  

1.1 ความเป็นผู้น าองค์กร 3.31 0.97 ปานกลาง 4.07 0.82 มาก 3.43 0.90 ปานกลาง 4.17 0.87 มาก 

1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 3.22 1.03 ปานกลาง 3.99 0.77 มาก 3.41 0.84 ปานกลาง 4.13 0.87 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.27 1.00 ปานกลาง 4.05 0.77 มาก 3.42 0.87 ปานกลาง 4.15 0.87 มาก 

2. ด้านประสิทธภิาพการบริหารงานของผู้บริหาร  

2.1 การบริหารหนว่ยงาน 3.20 1.13 ปานกลาง 4.05 0.74 มาก 3.38 0.85 ปานกลาง 4.07 0.82 มาก 

2.2 การส่ือสารและการสร้างเครือข่าย 3.22 0.97 ปานกลาง 4.16 0.63 มาก 3.56 0.88 มาก 4.30 0.78 มาก 

2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.35 1.02 ปานกลาง 4.03 0.83 มาก 3.40 0.88 ปานกลาง 4.06 0.84 มาก 

2.4 การมีวิสยัทัศนแ์ละความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.23 0.96 ปานกลาง 4.02 0.89 มาก 3.30 0.95 ปานกลาง 4.18 0.88 มาก 

2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินยั 3.28 1.03 ปานกลาง 4.10 0.79 มาก 3.65 0.83 มาก 4.25 0.81 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.27 0.99 ปานกลาง 4.07 0.77 มาก 3.47 0.88 ปานกลาง 4.15 0.83 มาก 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบรหิารงานตามพันธกิจ   

3.1 การเรียนการสอน 3.62 0.80 มาก 4.07 0.66 มาก 3.55 0.83 มาก 4.14 0.84 มาก 

3.2 การวิจยัและนวัตกรรม 3.48 0.87 ปานกลาง 3.99 0.71 มาก 3.34 0.86 ปานกลาง 4.00 0.90 มาก 

3.3 การบริการวิชาการ 3.31 0.89 ปานกลาง 4.07 0.76 มาก 3.46 0.86 ปานกลาง 4.11 0.87 มาก 

3.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.39 0.82 ปานกลาง 4.09 0.70 มาก 3.58 0.79 มาก 4.05 0.83 มาก 

3.5 การด าเนนิงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.47 0.85 ปานกลาง 4.03 0.78 มาก 3.57 0.81 มาก 4.03 0.88 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.46 0.85 ปานกลาง 4.05 0.71 มาก 3.50 0.84 มาก 4.07 0.86 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 3.36 0.94 ปานกลาง 4.06 0.74 มาก 3.47 0.86 ปานกลาง 4.11 0.85 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี 4 คณะ สรุปได้ดังนี้ 
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 

(คะแนนเฉลี่ย 3.36) ซ่ึงด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.46) โดยเฉพาะ
ประเด็นการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.62) 

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร (คะแนนเฉลี่ย 4.07) 
โดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.16) 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.47) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.50) โดยเฉพาะ
ประเด็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.58) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.11) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร (คะแนนเฉลี่ย 4.15) โดยเฉพาะ
ประเด็นการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.30) 
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ตารางท่ี 4.3  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คะแนน 
ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน 
ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ คะแนน 
ค่า

เบี่ยงเบน ระดับ 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 

1.1 ความเป็นผู้น าองค์กร 3.76 0.84 มาก 3.88 0.84 มาก 4.01 0.83 มาก 

1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 3.78 0.81 มาก 3.81 0.76 มาก 3.89 0.80 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.77 0.83 มาก 3.85 0.81 มาก 3.96 0.82 มาก 

2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 
2.1 การบรหิารหน่วยงาน 3.75 0.96 มาก 3.89 0.84 มาก 4.02 0.84 มาก 
2.2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 4.03 0.93 มาก 3.86 0.90 มาก 3.94 0.91 มาก 
2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.79 0.98 มาก 3.88 0.81 มาก 4.05 0.77 มาก 
2.4 การมีวิสยัทัศน์และความคิดริเริม่สร้างสรรค ์ 3.77 0.77 มาก 3.81 0.79 มาก 4.04 0.86 มาก 
2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 3.87 0.77 มาก 3.87 0.79 มาก 4.10 0.81 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.83 0.90 มาก 3.87 0.83 มาก 4.03 0.84 มาก 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกจิ 

3.1 การสนับสนุนการเรยีนการสอน 3.74 0.91 มาก 4.07 0.81 มาก 4.06 0.97 มาก 

3.2 การวิจัยและนวัตกรรม 3.76 0.90 มาก - - - - - - 

3.3 การบริการวิชาการ 3.74 0.91 มาก 3.97 0.82 มาก 4.02 0.94 มาก 

3.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.88 0.75 มาก 4.04 0.85 มาก 4.19 0.73 มาก 

3.5 การด าเนินงานโครงการตามพระราชด าร ิ 3.78 0.83 มาก 3.91 0.80 มาก 3.99 0.88 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.77 0.87 มาก 4.01 0.83 มาก 4.04 0.89 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 3.79 0.87 มาก 3.91 0.83 มาก 4.01 0.85 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 3.79) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ (คะแนนเฉลี่ย 3.83) 
โดยเฉพาะประเด็นการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.03) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.91) ซึ่งด้านที่มากท่ีสุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 4.01) โดยเฉพาะ
ประเด็นการสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.07) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.01) ซึ่งด้านที่มากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.04) โดยเฉพาะประเด็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.19) 
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ตารางท่ี 4.4  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

ประเด็นที่ 1 ความเป็นผู้น าองค์กร 
1.  มีภาวะผู้น าโดยรวม 3.32 ปานกลาง 4.14 มาก 3.47 ปานกลาง 4.23 มาก 
2.  มีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์  

และสามารถท างานในเชิงรุก 3.32 ปานกลาง 4.05 มาก 3.41 ปานกลาง 4.19 มาก 

3.  มีความรับผดิชอบต่อผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมของคณะ  3.49 ปานกลาง 4.14 มาก 3.47 ปานกลาง 4.25 มาก 

4.  มีการบริหารงานอย่างมีประสทิธิภาพและ
มีทีมงานที่ด ี 3.34 ปานกลาง 4.11 มาก 3.35 ปานกลาง 4.16 มาก 

5.  มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ และกลุ่มคนที่หลากหลาย 3.37 ปานกลาง 4.09 มาก 3.59 มาก 4.30 มาก 

6.  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน
ผู้ร่วมงานทุกระดับ 3.46 ปานกลาง 4.09 มาก 3.59 มาก 4.18 มาก 

7.  มีความสามารถในการเสรมิแรงให้ก าลังใจ
ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 3.27 ปานกลาง 4.11 มาก 3.28 ปานกลาง 4.14 มาก 

8.  มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 3.44 ปานกลาง 4.05 มาก 3.23 ปานกลาง 4.11 มาก 

9.  มีความสามารถท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน 3.17 ปานกลาง 4.11 มาก 3.28 ปานกลาง 4.04 มาก 

10. มีการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล 
ข้อมูลสารสนเทศ และความถูกต้อง 3.12 ปานกลาง 4.09 มาก 3.56 มาก 4.14 มาก 

11. มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่
ความส าเร็จขององค์กร 3.17 ปานกลาง 4.07 มาก 3.47 ปานกลาง 4.18 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.31 ปานกลาง 4.07 มาก 3.43 ปานกลาง 4.17 มาก 

ประเด็นที่ 2 สมรรถนะของนกับริหารมืออาชีพ 
1.  มีความเป็นนักนวัตกรรม ความคิดรเิริ่ม

สร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

3.46 ปานกลาง 3.84 มาก 3.19 ปานกลาง 4.11 มาก 

2.  มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และได้รับ
การยอมรับ สามารถเจรจาไกล่เกลี่ย 
ประนีประนอม และสร้างความผูกพันในองค์กร 

3.15 ปานกลาง 4.07 มาก 3.41 ปานกลาง 4.05 มาก 

3.  มีความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับ ที่
สามารถเพิ่มผลผลติ เพิ่มคณุภาพการ
ให้บริการ กระตุ้นทีมงานให้ท างานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.20 ปานกลาง 4.05 มาก 3.41 ปานกลาง 4.09 มาก 

4.  มีความเป็นผู้อ านวยการ มีวิสยัทัศน์และ
สามารถสื่อสารให้เกดิความเข้าใจได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นผู้ริเริม่และจัดโครงสร้างองค์กร
สู่องค์กรสมัยใหม ่

3.10 ปานกลาง 3.98 มาก 3.31 ปานกลาง 4.14 มาก 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 
5.   มีความเป็นนักก ากับตดิตามให้บคุลากร

ปฏิบัตติามค ารบัรองปฏิบัตริาชการให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว ้

3.27 ปานกลาง 4.07 มาก 3.50 ปานกลาง 4.12 มาก 

6.   มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้าง
และพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
กระจายอ านาจการตัดสินใจอยา่งเหมาะสม 

3.05 ปานกลาง 4.11 มาก 3.50 ปานกลาง 4.16 มาก 

7.   มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่าน 
คนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็นมุ่งผลลพัธ์ 
ของการด าเนินงาน 

3.20 ปานกลาง 3.80 มาก 3.47 ปานกลาง 4.19 มาก 

8.   มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสรมิ
และสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารงาน  

3.32 ปานกลาง 4.00 มาก 3.53 มาก 4.14 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.22 ปานกลาง 3.99 มาก 3.41 ปานกลาง 4.13 มาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 
3.27 ปานกลาง 4.05 มาก 3.42 ปานกลาง 4.15 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี 4 คณะ ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 

สรุปไดด้ังนี้ 
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27) 

ประกอบด้วยความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.31) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมของคณะ (คะแนนเฉลี่ย 3.49) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.22) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ การมีความเป็นนักนวัตกรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง (คะแนนเฉลี่ย 3.46)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.05) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.07) ผลประเมินมากท่ีสุด คือ การมีภาวะผู้น า
โดยรวม (คะแนนเฉลี่ย 4.14) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.99) ผลประเมินมากที่สุด คือ  
มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจอย่าง
เหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 4.11) 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.42) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.43) ผลประเมินมากที่สุด คือ การให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ร่วมงานทุกระดับ (คะแนนเฉลี่ย 3.59) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.41) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริม และสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารงาน 
(คะแนนเฉลี่ย 3.53) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.15) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.17) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสามารถ 
ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย (คะแนนเฉลี่ย 4.30) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.13) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น 
มุ่งผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.19) 
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ตารางท่ี 4.5   รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร    

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดบั

ผลสมัฤทธ์ิ 

ประเด็นที่ 1 การบริหารหน่วยงาน 
1. ความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและ
น าสู่การปฏิบัตไิด้มีประสิทธิภาพและสมัฤทธ์ิผล 3.20 ปานกลาง 4.09 มาก 3.34 ปานกลาง 4.09 มาก 

2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให้กลุม่
งานต่างๆ ภายในคณะด าเนินงานตามนโยบายและ
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.12 ปานกลาง 3.98 มาก 3.47 ปานกลาง 4.09 มาก 

3. มีความสามารถจดัหา ระดมทรพัยากร และ
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 3.24 ปานกลาง 3.98 มาก 3.31 ปานกลาง 4.00 มาก 

4. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการ
บริหารจดัการทีด่ ี 3.10 ปานกลาง 4.02 มาก 3.38 ปานกลาง 4.04 มาก 

5. ระดับความส าเร็จในการส่งเสรมิและพัฒนา
บุคลากรทุกสายงานของคณะ 3.22 ปานกลาง 4.00 มาก 3.41 ปานกลาง 4.09 มาก 

6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบุคคล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.17 ปานกลาง 4.02 มาก 3.28 ปานกลาง 4.04 มาก 

7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 3.27 ปานกลาง 4.18 มาก 3.47 ปานกลาง 4.11 มาก 

8. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในคณะมีสว่นร่วมในบรหิารงาน  3.15 ปานกลาง 4.09 มาก 3.44 ปานกลาง 4.11 มาก 
9. มีการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผน
กลยุทธ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ นโยบายและ
แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ  

3.22 ปานกลาง 4.05 มาก 3.22 ปานกลาง 4.11 มาก 

10. เปิดโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวตักรรม 
โดยน ามาผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ  ตลอดจนความรู้
ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

3.22 ปานกลาง 4.09 มาก 3.34 ปานกลาง 4.02 มาก 

11. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมลูในเชิงเปรียบเทียบ 
(Benchmark) เพื่อน าองค์กรไปสูก่ารพัฒนาท่ีดีขึ้น   3.27 ปานกลาง 4.05 มาก 3.53 มาก 4.11 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.20 ปานกลาง 4.05 มาก 3.38 ปานกลาง 4.07 มาก 
ประเด็นที่ 2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
1. มีความสามารถในการพดู และการเขียนในโอกาสต่างๆ   3.39 ปานกลาง 4.16 มาก 3.59 มาก 4.34 มาก 
2. มีความสามารถในการสื่อสารผา่นสื่อเทคโนโลย ี 3.80 มาก 4.07 มาก 3.53 มาก 4.28 มาก 
3. มีความสามารถในการพดูโน้มนา้วให้ผู้อื่น 
เห็นด้วย ยอมรับ และคล้อยตามอย่างมีเหตมุีผล  

3.02 ปานกลาง 4.14 มาก 3.56 มาก 4.28 มาก 

4. มีความสมัพันธ์อันดีกับบคุคลและหน่วยงานภายนอก 3.41 ปานกลาง 4.33 มาก 3.63 มาก 4.36 มาก 
5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างาน
ระหว่างคณะกับบุคคล และหน่วยงานภายนอก 

3.32 ปานกลาง 4.09 มาก 3.47 ปานกลาง 4.26 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.22 ปานกลาง 4.16 มาก 3.56 มาก 4.30 มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ)  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ของผู้บริหาร  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
คะแนน 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
คะแนน 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร          

1. การวางแผนและบริหารอัตราก าลังทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพได้อย่างเหมาะสม 

3.20 ปานกลาง 4.00 มาก 3.34 ปานกลาง 4.07 มาก 

2. มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนและการพัฒนาคณะ
และมหาวิทยาลัยในอนาคต 

3.20 ปานกลาง 4.05 มาก 3.38 ปานกลาง 4.09 มาก 

3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/ทุก
สายงานพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไป
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3.54 มาก 4.11 มาก 3.63 มาก 4.14 มาก 

4. มีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาสุก
ของบุคลากรในองค์กร 

3.49 ปานกลาง 3.98 มาก 3.25 ปานกลาง 3.93 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.35 ปานกลาง 4.03 มาก 3.40 ปานกลาง 4.06 มาก 

ประเด็นที่ 4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ชัดเจน 3.22 ปานกลาง 4.02 มาก 3.44 ปานกลาง 4.25 มาก 
2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร 

3.39 ปานกลาง 4.02 มาก 3.66 มาก 4.09 มาก 

3. ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อ
สถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 

3.10 ปานกลาง 4.05 มาก 3.50 มาก 4.16 มาก 

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 3.22 ปานกลาง 3.98 มาก 3.41 ปานกลาง 4.21 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.23 ปานกลาง 4.02 มาก 3.50 มาก 4.18 มาก 

ประเด็นที่ 5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัดและปฏิบัติตนสง่างามตามจารีตประเพณี
อันดีงามของไทย 

3.37 ปานกลาง 4.20 มาก 3.75 มาก 4.38 มาก 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็น
แบบอย่างที่ดี  และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.49 ปานกลาง 4.20 มาก 3.63 มาก 4.20 มาก 

3.  มีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ 
ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา 

3.07 ปานกลาง 4.16 มาก 3.69 มาก 4.20 มาก 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ
มหาวิทยาลัย มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่
ถูกต้องและเป็นธรรม 

3.20 ปานกลาง 3.84 มาก 3.53 มาก 4.25 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.28 ปานกลาง 4.10 มาก 3.65 มาก 4.25 มาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 
3.27 ปานกลาง 4.07 มาก 3.47 ปานกลาง 4.15 มาก 
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จากตารางที่ 4.5 ผลประเมินผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี 4 คณะ ด้านประสิทธิภาพ 
การบริหารงานของผู้บริหาร สรุปไดด้ังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.27) 
ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.20) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.27) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.22) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ ความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี (คะแนนเฉลี่ย 3.80) การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.35) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน 
พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.54) การมี
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.23) ผลประเมินมากที่สุด คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.39) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.28) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
ที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 3.49)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.07) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.18) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
(คะแนนเฉลี่ย 4.16) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.33) 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 4.03) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/
ทุกสายงาน พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 4.11) 
การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ผลประเมินมากที่สุด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยน
ความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป (คะแนนเฉลี่ย 4.05) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเฉลี่ย 4.10) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.20)  

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนเฉลี่ย 3.47) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.38) ผลประเมินมากที่สุด คือ การใช้ประโยชน์
จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือน าองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น (คะแนนเฉลี่ย 3.53) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.56) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 3.63) 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.40) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/
ทุกสายงาน พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.63) 
การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.50) ผลประเมินมากที่สุด คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.66) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.65) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตน
สง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงามของไทย (คะแนนเฉลี่ย 3.75)  

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.15) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.07) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.11) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.30) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.36) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน 
พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 4.14) การมี
วิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 4.18) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ทันสมัยชัดเจน (คะแนนเฉลี่ย 4.25) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 4.25) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การเป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตนสง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงาม
ของไทย (คะแนนเฉลี่ย 4.38) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์
คณะวิทยาการ

จัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน 

ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์

ประเด็นที่ 1 การเรียนการสอน          

1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนการสอน
อย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 

3.41 
ปาน
กลาง 

3.98 มาก 3.59 มาก 4.18 มาก 

2. การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

3.76 มาก 4.05 มาก 3.53 มาก 4.25 มาก 

3. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูรตาม
กรอบ TQF  

3.66 มาก 4.02 มาก 3.56 มาก 4.18 มาก 

4. มีระบบการประเมินคณุภาพการจัดการเรยีนการ
สอนของอาจารย ์

3.68 มาก 4.02 มาก 3.53 มาก 4.14 มาก 

5. การสนับสนุนการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร
ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.54 มาก 4.09 มาก 3.53 มาก 4.14 มาก 

6. การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทาง
วิชาการ  

4.07 มาก 4.23 มาก 3.75 มาก 4.26 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน 

3.41 
ปาน
กลาง 

4.09 มาก 3.50 มาก 4.05 มาก 

8. การสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการ
ศาสตร ์

3.41 
ปาน
กลาง 

4.09 มาก 3.41 
ปาน
กลาง 

3.96 มาก 

9. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน
เป็นส าคญั และมีความยดืหยุ่นและเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในยคุดิจิทลั  

3.56 มาก 4.09 มาก 3.56 มาก 4.14 มาก 

10. การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมมา
พัฒนาการเรียนการสอน  

3.68 มาก 4.05 มาก 3.53 มาก 4.07 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.62 มาก 4.07 มาก 3.55 มาก 4.14 มาก 
ประเด็นที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม  
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวจิัย และ
น าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน 

3.44 
ปาน
กลาง 

4.02 มาก 3.56 มาก 4.12 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม 3.54 มาก 4.00 มาก 3.53 มาก 4.13 มาก 
3. มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

3.44 
ปาน
กลาง 

3.86 มาก 3.23 
ปาน
กลาง 

3.88 มาก 

4. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็น
นักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง 

3.54 มาก 3.91 มาก 3.34 
ปาน
กลาง 

4.00 มาก 

5. การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทีม่ีผลงานด้านวิจัย  
3.78 มาก 4.07 มาก 3.29 

ปาน
กลาง 

3.93 มาก 

6. การส่งเสริมให้บุคลากรผลติผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์
ความต้องการของท้องถิ่น 

3.54 มาก 4.05 มาก 3.29 
ปาน
กลาง 

4.04 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ 

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
7. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.34 ปาน
กลาง 4.09 มาก 3.32 ปาน

กลาง 3.96 มาก 

8. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับงานวจิัย 3.41 ปาน
กลาง 4.00 มาก 3.28 ปาน

กลาง 4.05 มาก 

9. การจัดให้มสี่วนงานและระบบบริหารจดัการ
งานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยส์ินทางปัญญา ใน
มหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.32 ปาน
กลาง 3.93 มาก 3.19 ปาน

กลาง 3.93 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.48 
ปาน
กลาง 3.99 มาก 3.34 

ปาน
กลาง 4.00 มาก 

ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการ          
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม 3.34 ปาน

กลาง 4.11 มาก 3.50 มาก 4.19 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณดา้นการบริการวิชาการ
อย่างเหมาะสม 3.46 ปาน

กลาง 4.07 มาก 3.50 มาก 4.20 มาก 

3. การบรูณาการกับการเรยีนการสอน การวิจยั และการ
บริการวิชาการตามความตอ้งการของสังคม 3.44 ปาน

กลาง 4.14 มาก 3.41 ปาน
กลาง 4.18 มาก 

4. มหีลักสตูรในการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้
เข้ามหาวิทยาลยั 3.05 ปาน

กลาง 3.93 มาก 3.25 ปาน
กลาง 3.82 มาก 

5. มีการก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน  3.34 ปาน

กลาง 4.07 มาก 3.50 มาก 4.11 มาก 

6. มีการก ากับ ตดิตาม และประเมนิผล ดา้นการบรกิาร
วิชาการอยา่งต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.27 ปาน
กลาง 4.11 มาก 3.53 มาก 4.11 มาก 

7. มีการสร้างเครือข่ายความรว่มมือ เพื่อยกระดบัการ
ให้บริการวิชาการ 3.29 ปาน

กลาง 4.05 มาก 3.53 มาก 4.14 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.31 
ปาน
กลาง 4.07 มาก 3.46 

ปาน
กลาง 4.11 มาก 

ประเด็นที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และถา่ยทอดไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งชัดเจน 

3.37 ปาน
กลาง 4.14 มาก 3.50 มาก 4.05 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม และมีการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในทุกหลกัสูตร 

3.37 ปาน
กลาง 4.16 มาก 3.47 ปาน

กลาง 4.05 มาก 

3. การจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมคีวามเหมาะสม 

3.46 ปาน
กลาง 4.16 มาก 3.47 ปาน

กลาง 4.09 มาก 

4. การส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.68 มาก 4.23 มาก 3.72 มาก 4.20 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.6 (ต่อ)  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ ์
5. มีความเป็นต้นแบบในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ภมูิปัญญา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 

3.37 
ปาน
กลาง 

4.14 มาก 3.75 มาก 4.07 มาก 

6. การก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจดักิจกรรมดา้น
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมอย่างตอ่เนื่อง และน าไป
วางแผน เพื่อการปรบัปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.46 
ปาน
กลาง 

4.02 มาก 3.66 มาก 4.09 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.41 

ปาน
กลาง 

4.00 มาก 3.66 มาก 3.96 มาก 

8. การส่งเสริมการจัดระบบการเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการส
ริมสร้างศักยภาพด้านศลิปวัฒนธรรมของผู้เรยีน  3.32 

ปาน
กลาง 

4.00 มาก 3.59 มาก 4.02 มาก 

9. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรอืแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อ
เผยแพร่แก่บคุคลทั่วไป   

3.20 
ปาน
กลาง 

4.05 มาก 3.52 มาก 3.93 มาก 

10. การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมภูมปิัญญา   3.22 

ปาน
กลาง 

4.05 มาก 3.45 
ปาน
กลาง 

4.02 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.39 
ปาน
กลาง 

4.09 มาก 3.58 มาก 4.05 มาก 

ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ        

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไป
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัตริาชการ 

3.51 มาก 4.09 มาก 3.44 
ปาน
กลาง 

4.02 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการ
ตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  

3.56 มาก 4.05 มาก 3.61 มาก 3.98 มาก 

3. การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีส่วนรว่มในการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าร ิ

3.41 
ปาน
กลาง 

3.98 มาก 3.63 มาก 4.04 มาก 

4. การก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าริอยา่งตอ่เนื่อง และน าไป
วางแผน เพื่อการปรบัปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.44 
ปาน
กลาง 

4.00 มาก 3.58 มาก 4.07 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการ
ด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

3.41 
ปาน
กลาง 

4.02 มาก 3.61 มาก 4.02 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.47 
ปาน
กลาง 

4.03 มาก 3.57 มาก 4.03 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านผลสัมฤทธิก์ารบริหารงานตามพันธกจิ 

3.46 
ปาน
กลาง 

4.05 มาก 3.50 มาก 4.07 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากตารางที่ 4.6 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของคณบดี 4 คณะ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน
ตามพันธกิจ สรุปไดด้ังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.46) 
ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.62) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 
ให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.07) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.48) ผลประเมินมากที่สุด คือ 
การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 3.78) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.31)  
ผลประเมินมากที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 3.46)  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.39) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(คะแนนเฉลี่ย 3.68) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.47) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 3.56)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.05) ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.07) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.23) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.99) ผลประเมิน
มากท่ีสุด คือ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น (คะแนนเฉลี่ย 4.09) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.07) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบูรณาการ
กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการตามความต้องการของสังคม (คะแนนเฉลี่ย 4.14) การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.09) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 4.23) 
และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 4.03) ผลประเมินมากท่ีสุด คือ การก าหนดนโยบาย
และเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ  
(คะแนนเฉลี่ย 4.09)  

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.50) 
ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.55) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร 
ให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.75) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.34) ผลประเมินมากที่สุด คือ 
การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวิจัย และน าไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน (คะแนนเฉลี่ย 3.56) 
การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.46) ผลประเมินมากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือยกระดับการ
ให้บริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.59) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.58) ผลประเมินมากท่ีสุด 
คือ การมีความเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอยุธยาภูมิปัญญาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้มให้กับท้องถิ่น(คะแนนเฉลี่ย 3.75) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.57) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
(คะแนนเฉลี่ย 3.63) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 4.07) ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.14) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.26) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.00) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม(คะแนนเฉลี่ย 4.13) การบริการวิชาการ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.11) ผลประเมินมากที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม 
(คะแนนเฉลี่ย 4.20) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริม
บุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 4.20) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 4.03) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปวางแผน เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป (คะแนนเฉลี่ย 4.07)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.7 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นที่ 1 ความเป็นผู้น าองค์กร       

1. มีภาวะผู้น าโดยรวม 3.73 มาก 3.83 มาก 3.89 มาก 
2. มีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สรา้งสรรค์ และสามารถท างานในเชิงรุก 3.70 มาก 3.75 มาก 3.93 มาก 
3. มีความรบัผดิชอบต่อผลการปฏิบตัิงานในภาพรวมของสถาบัน/ส านัก  3.90 มาก 3.92 มาก 4.15 มาก 
4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมงานที่ด ี 3.73 มาก 3.88 มาก 4.00 มาก 
5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ และกลุ่มคนที่
หลากหลาย 

3.70 มาก 3.96 มาก 3.96 มาก 

6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนผูร้่วมงานทุกระดับ 3.73 มาก 3.87 มาก 4.22 มาก 
7. มีความสามารถในการเสริมแรงใหก้ าลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 3.87 มาก 3.91 มาก 3.96 มาก 
8. มีความเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชนส์่วนรวม 3.83 มาก 3.88 มาก 4.15 มาก 
9. มีความสามารถท าให้เกดิบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 3.80 มาก 4.09 มาก 3.89 มาก 
10. การตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตผุล ข้อมลูสารสนเทศ และความถูกตอ้ง 3.70 มาก 3.74 มาก 3.96 มาก 
11. มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 3.63 มาก 3.83 มาก 4.00 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.76 มาก 3.88 มาก 4.01 มาก 

ประเด็นที่ 2 สมรรถนะของนกับริหารมืออาชีพ       

1. มีความเป็นนักนวัตกรรม มคีวามคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบ
ของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

3.77 มาก 3.78 มาก 3.89 มาก 

2. มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และไดร้ับการยอมรับ สามารถ
เจรจาไกลเ่กลี่ย ประนปีระนอม และสร้างความผูกพันในองค์กร 

3.67 มาก 3.83 มาก 3.93 มาก 

3. มีความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับที่สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มคณุภาพการ
ให้บริการ กระตุน้ทีมงานให้ท างานไดอ้ย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

3.77 มาก 3.83 มาก 3.93 มาก 

4. มีความเป็นผู้อ านวยการและสามารถสื่อสารใหเ้กิดความเข้าใจได้
อย่างทั่วถึง เป็นผู้ริเริ่มและจัดโครงสร้างองค์กรสู่องค์กรสมัยใหม่ 

3.83 มาก 3.79 มาก 3.78 มาก 

5. มีความเป็นนักก ากับตดิตามใหบุ้คลากรปฏิบัตติามค ารับรองปฏิบตัิ
ราชการให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

3.93 มาก 3.79 มาก 3.93 มาก 

6. มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสม 

3.80 มาก 3.75 มาก 3.89 มาก 

7. มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเปน็มุง่
ผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

3.73 มาก 3.88 มาก 3.85 มาก 

8. มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสรมิและสนับสนุนปัจจัยทีเ่อื้อ
ต่อการบริหารงาน  

3.77 มาก 3.83 มาก 3.96 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.78 มาก 3.81 มาก 3.89 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 

3.77 มาก 3.85 มาก 3.96 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากตารางที่ 4.7 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน  
ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร สรุปไดด้ังนี้ 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.77) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.76) ผลประเมินมากที่สุด คือ มีความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสถาบัน/ส านัก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.78) ผลประเมินมากที่สุด คือ มีความเป็นนักก ากับติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ (คะแนนเฉลี่ย 3.93)  

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.85) 
ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.88) ผลประเมินมากท่ีสุด คือ ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน
ผู้ร่วมงานทุกระดับ (คะแนนเฉลี่ย 4.09) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.81) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็นมุ่งผลลัพธ์ของการด าเนินงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.88)  

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.96) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.01) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ มีความสามารถท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน (คะแนนเฉลี่ย 4.22) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.89) ผลประเมินมากที่สุด คือ มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.96)  

 
ตารางท่ี 4.8   ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านกัวทิยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นที่ 1 การบริหารหน่วยงาน       

1. ความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและน าสู่การปฏิบตัไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.83 มาก 3.88 มาก 3.93 มาก 

2. ความสามารถและทักษะในการบริหารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
สถาบัน/ส านัก ด าเนินงานตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.70 มาก 3.88 มาก 3.85 มาก 

3. ความสามารถจัดหาและระดมทรัพยากร และบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.60 มาก 3.88 มาก 4.04 มาก 

4. ความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ด ี 3.63 มาก 3.92 มาก 4.07 มาก 
5. ระดบัความส าเร็จในการส่งเสรมิและพฒันาบคุลากรทุกสายงานของสถาบัน/ส านัก 3.77 มาก 3.92 มาก 4.04 มาก 
6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบคุคลได้อย่างมีประสิทธภิาพ 3.67 มาก 3.96 มาก 4.15 มาก 
7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 4.00 มาก 3.91 มาก 4.19 มาก 
8. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสถาบนั/ส านัก มสี่วนร่วมในการบริหารงาน  3.87 มาก 3.88 มาก 4.12 มาก 
9. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกล
ยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ   

3.73 มาก 3.83 มาก 4.00 มาก 

10. เปดิโอกาสในการสร้างผลงานวิจยัและนวัตกรรม โดยน ามาผนวกกบั
เทคโนโลยีใหม่ๆ  ตลอดจนความรู้ความเช่ียวชาญและอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  

3.67 มาก 3.91 มาก 3.85 มาก 

11. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อน าองค์กร
ไปสูก่ารพัฒนาที่ดีขึ้น   

3.73 มาก 3.83 มาก 4.00 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.75 มาก 3.89 มาก 4.02 มาก 
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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ)  รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยสถาบัน/ส านัก ด้านประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ

ผลสัมฤทธิ์ คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

ประเด็นที่ 2 การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย       
1. มีความสามารถในการพดู และการเขียนในโอกาสต่างๆ  4.00 มาก 3.83 มาก 3.85 มาก 
2. มีความสามารถในการสื่อสารผา่นสื่อเทคโนโลยี 3.90 มาก 3.96 มาก 3.85 มาก 
3. มีความสามารถในการพดูโน้มนา้วให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ และ
คล้อยตามอย่างมีเหตุมผีล 3.90 มาก 3.88 มาก 4.00 มาก 

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบคุคลและหน่วยงานภายนอก 4.20 มาก 3.83 มาก 4.04 มาก 
5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานระหว่าง
สถาบัน/ส านักกับบุคคล และหน่วยงานภายนอก 4.17 มาก 3.82 มาก 3.96 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.03 มาก 3.86 มาก 3.94 มาก 
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร       
1. การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพได้อย่างเหมาะสม 3.80 มาก 3.91 มาก 4.04 มาก 

2. การก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลยัในอนาคต 3.70 มาก 3.83 มาก 4.04 มาก 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน
พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3.83 มาก 3.87 มาก 3.96 มาก 

4. การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาสุกของบุคลากรในองค์กร 3.87 มาก 3.91 มาก 4.15 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.79 มาก 3.88 มาก 4.05 มาก 

ประเด็นที่ 4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์       
1. เป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ชัดเจน 3.77 มาก 3.71 มาก 3.81 มาก 
2. การใช้กระบวนการมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน์ หรือ
ทิศทางการพัฒนาองค์กร 3.77 มาก 3.83 มาก 4.15 มาก 

3.  ยอมรับการปรับเปลีย่นความคดิ วิธีการ เมื่อสถานการณ์
แวดล้อมเปลี่ยนไป 3.73 มาก 3.91 มาก 4.00 มาก 

4. เป็นผู้มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์อย่างต่อเนื่อง 3.80 มาก 3.78 มาก 4.19 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.77 มาก 3.81 มาก 4.04 มาก 

ประเด็นที่ 5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย       
1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและ
ปฏิบัติตนสง่างามตามจารตีประเพณีอันดีงามของไทย 3.90 มาก 3.88 มาก 4.04 มาก 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นที่ยอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3.87 มาก 3.92 มาก 4.07 มาก 

3. มีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขมุรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ 
และมีปยิวาจา 3.90 มาก 3.92 มาก 4.15 มาก 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย  3.90 มาก 3.79 มาก 4.07 มาก 
5. มีความกล้าคดิ กล้าตัดสินใจ ในสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 3.80 มาก 3.83 มาก 4.19 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.87 มาก 3.87 มาก 4.10 มาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร 
3.93 มาก 3.87 มาก 4.03 มาก 
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จากตารางที่ 4.8 ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ด้าน

ประสิทธิภาพการบริหารงาน สรุปไดด้ังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(คะแนนเฉลี่ย 3.83) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.75) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล (คะแนนเฉลี่ย 4.00) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.03) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.20) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(คะแนนเฉลี่ย 3.79) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาสุกของบุคลากรในองค์กร 
(คะแนนเฉลี่ย 3.87) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.77) ผลประเมินมากที่สุด คือ  
เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (คะแนนเฉลี่ย 3.80) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.87) ผลประเมินมากที่สุด คือ เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตน
สง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงามของไทย (คะแนนเฉลี่ย 3.90) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.87) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.89) ผลประเมินมากที่สุด คือ มีความสามารถ
และทักษะในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.86) ผลประเมินมากที่สุด คือ มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี (คะแนนเฉลี่ย 3.96) 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.88) ผลประเมินมากที่สุด คือ การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง  
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างเหมาะสม(คะแนนเฉลี่ย 3.91) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.81) ผลประเมินมากที่สุด คือ ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ เมื่อสถานการณ์แวดล้อม
เปลี่ยนไป (คะแนนเฉลี่ย 3.91) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.87) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.92) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.03) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (คะแนนเฉลี่ย 4.19) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.94) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.04) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 4.05) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาสุกของ
บุคลากรในองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.15) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 4.04) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (คะแนนเฉลี่ย 4.19) และการมีพฤติกรรมในการรักษา
ระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 4.10) ผลประเมินมากท่ีสุด คือ มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 4.19) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.9   รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ด้านผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารงานตามพันธกิจ  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
ประเด็นที่ 1 การสนับสนุนการเรียนการสอน   
1. มีการส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ 3.93 มาก 
2. การสรา้งแหล่งเรียนรู้ การถอดองค์ความรู้จากงานวิจัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปเข้ามาเรียนรู้ 3.73 มาก 

3. การส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศกึษามาพัฒนาการเรียนการสอน 3.57 มาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.74 มาก 

ประเด็นที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม   
1. การก าหนดนโยบาย เป้าหมายด้านการวิจัย รวมท้ังถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ผล 3.70 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม 3.60 มาก 

3. ความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 3.50 มาก 

4. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง 3.73 มาก 

5. การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรท่ีมีผลงานด้านวิจัย เช่น การเชิดชูเกียรติ การให้รางวัล 3.87 มาก 
6. การส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 3.90 มาก 
7. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.97 มาก 

8. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับงานวิจัย 3.77 มาก 
9. การจัดให้มีส่วนงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  3.80 มาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.76 มาก 
ประเด็นที่ 3 การบริการวิชาการ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธ์ิผล 

3.73 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม  3.63 มาก 
3. การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
นักศึกษา และท้องถิ่น 

3.77 มาก 

4. หลักสูตรในการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 3.70 มาก 

5. การก าหนดชุมชนเป้าหมายท่ีจะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 3.80 มาก 
6. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน
เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.77 มาก 

7. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 3.77 มาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.74 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตารางท่ี 4.9   รายละเอียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ด้านผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารงานตามพันธกิจ  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 
ประเด็นที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 3.97 มาก 

2. การส่งเสริมบุคลากรใหม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.90 มาก 

3. การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยดา้นศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 3.77 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.88 มาก 

ประเด็นที่ 5 การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน 
รวมทั้งการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธ์ิผล 3.80 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  3.73 มาก 
3. การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.83 มาก 
4. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 3.80 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 3.73 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.78 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านผลสัมฤทธิก์ารบริหารงานตามพันธกจิ 3.77 มาก 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   
ประเด็นที่ 1 การสนับสนุนการเรียนการสอน   
1. การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 4.09 มาก 

2. การส่งเสริมผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน เพื่อบูรณาการเรียนการสอน 4.04 มาก 
3. การสร้างแหล่งเรียนรู้ ถอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสร้างความตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมใหแ้ก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 4.09 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.07 มาก 
ประเด็นที่ 2 การบริการวิชาการ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอยา่ง
ชัดเจนและเกิดสัมฤทธ์ิผล 4.00 มาก 

2. การบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิัญญาตามเอกลักษณ์ของ
สถาบันที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น 4.04 มาก 

3. หลักสูตรในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.68 มาก 
4. การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 4.04 มาก 
5. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผนเพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 4.00 มาก 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 4.04 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.97 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)  รายละเ อียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติ งานของผู้ อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน 
ระดับ

ผลสัมฤทธ์ิ 
3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างชัดเจนเกิดสัมฤทธ์ิผล 4.00 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม และมีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอน 4.00 มาก 

3. การจัดกจิกรรมด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 4.04 มาก 

4. การส่งเสริมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส่วนงานให้มสี่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 4.17 มาก 

5. ความเป็นต้นแบบในการส่งเสรมิ สืบสาน อนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมอยุธยา ภูมิปญัญา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 4.08 มาก 

6. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง และน าไปวางแผนเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 4.04 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4.00 มาก 
8. การส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมของผู้เรียน 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นการใช้ฐานความรู้ และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ 4.04 มาก 

9. ฐานข้อมลูหรือการบริการหรือแหล่งการเรยีนรู้ทางด้านศิลปะและวฒันธรรม และประวัติศาสตร์  
เพื่อเผยแพร่แก่บคุคลทั่วไป   4.00 มาก 

10. การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา   4.04 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.04 มาก 

4. การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ และน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและเกิดผลสมัฤทธิ์ 

3.91 มาก 

2. การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.96 มาก 
3. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 3.96 มาก 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 3.83 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.91 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านผลสัมฤทธิก์ารบริหารงานตามพันธกจิ 

4.01 มาก 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1. การสนับสนนุการเรียนการสอน   
1. มีการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  4.07 มาก 
2. การพัฒนาข้อมลูสารสนเทศและเพิ่มช่องทางการใช้บริการของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเขา้มาเรียนรู ้ 4.15 มาก 
3. การส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรน าความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสนับสนุนการ
จัดท าสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของคณาจารย์ใหม้ากขึ้น 3.96 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.06 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)  รายละเ อียดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติ งานของผู้ อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ
ผลสัมฤทธิ ์

2. การบริการวิชาการ   

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิอย่างชัดเจน
และเกดิผลสมัฤทธ์ิผล 

4.04 มาก 

2. การบริหารจัดการงานบริการหอ้งสมุดและงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 4.15 มาก 

3. มีหลักสตูรในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.58 มาก 

4. การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 3.96 มาก 

5. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

4.15 มาก 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 4.04 มาก 

7. การจัดสภาพแวดล้อมของส านกัวิทยบริการฯ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4.19 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.02 มาก 

3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

1. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.15 มาก 

2. การส่งเสริมบุคลากรใหม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.26 มาก 

3. การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยดา้นศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 4.15 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.19 มาก 

4. การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ   

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และ
น าไปสู่การปฏิบตัิอย่างชัดเจนและเกิดผลสมัฤทธ์ิผล 

3.96 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  3.93 มาก 

3. การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.89 มาก 

4. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่องและ
น าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

4.04 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 4.11 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.99 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 
ด้านผลสัมฤทธิก์ารบริหารงานตามพันธกจิ 

4.04 มาก 
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จากตารางที่ 4.9  ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 3 หน่วยงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ 

การบริหารงานตามพันธกิจ สรุปไดด้ังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77) 

ประกอบด้วย การสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ผลประเมินมากที่สุด คือ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.93) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.76)  
ผลประเมินมากที่สุด คือ การก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  (คะแนนเฉลี่ย 3.97) การบริการวิชาการ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.74) ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
(คะแนนเฉลี่ย 3.80) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.88) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 3.97) 
และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.78) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้ 
ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.83) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.01) 
ประกอบด้วย การสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.07) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน(คะแนนเฉลี่ย 4.09) 
การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาตามเอกลักษณ์ของสถาบันที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น 
(คะแนนเฉลี่ย 4.04) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.04) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริม
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกส่วนงานให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.17) 
และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.91) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้ทุกส่วนงาน 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.04) ประกอบด้วย การสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเพ่ิมช่องทางการใช้บริการของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ 
(คะแนนเฉลี่ย 4.15) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ผลประเมินมากที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมของ
ส านักวิทยบริการฯ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ย 4.19) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.19) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 4.26) และการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.99) ผลประเมินมากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
เพ่ือยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 4.11) 
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4.2  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน  
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ า

หน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร บุคคลากรภายในหน่วยงาน และผู้แทนนักศึกษา/ศิษย์เก่า มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.10 
 

ตารางท่ี 4.10  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล) 
1.1 ผู้แทนกรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ประจ าคณะ 

จุดเด่น 
1.  คณบดีเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถก าหนดนโยบาย การบริหารงาน และการวางแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถถ่ายทอดได้อย่างชัดเจน 
2.  มีการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การลาศึกษาต่อ และการลาศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การบริหารงานไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผู้บริหารควรเข้ามาด าเนินการปรับแก้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

2. งบประมาณด้านการวิจัยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่สามารถพัฒนานักวิจัยได้อย่างเต็มที่ จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยมากขึ้น 
3. ควรมีการเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นปัจจุบันให้กับบุคลากรทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความล่าช้าและมีประสิทธิภาพ 

1.2 ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร   
 และบุคลากรภายใน 
 คณะ 

จุดเด่น 
1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายหน่วยงาน ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เช่น ทางด้าน

การพัฒนา STEM ศึกษาด้านดาราศาสตร์ 
2. มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ร่วมด้วย 
3. มีการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น โดยกระจายความยากของการเรียนให้อยู่คนละภาคการศึกษาท าให้อัตราการตกและการให้ออกของ

นักศึกษาลดลง 
4. มีการให้ผู้แทนอาจารย์แต่ละสาขาออกแนะแนวนักเรียนมากขึ้น (ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด) โดยการจัดท าวีดีทัศน์จนท าให้ยอดการรับเข้าของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
5. มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีการก ากับติดตามงานโดยตลอด 
6. มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์เป็นจ านวนมาก 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรจัดสรรพื้นที่การท างานให้เหมาะสม และควรมีงบประมาณส าหรับซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้อย่างเพียงพอตามพันธกิจของคณะ 
2. ควรท าวิจัยเชิงพ้ืนที่และชุมชนให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ท้องถิ่น เช่น เห็ดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ชุมชนสามารถน าไปต่อยอด

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
3. ควรมีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม เพ่ือลดต้นทนุต่อหน่วยที่มีต้นทุนค่อนข้างสงู 
4. ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
5. ควรมีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
6. ควรมีการประสานความร่วมมือที่หลากหลายกับองค์กรภายนอก องค์กรวิชาชีพ และภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพ่ือให้ได้มุมมองที่กว้างขึ้นในระยะยาว 
7. ควรพัฒนาทักษะทางด้านไอทีให้กับนักศึกษาที่จะออกไปฝึกงานกับภาคเอกชน 
8. ควรมีการส ารวจและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ให้พร้อมใช้และมีปริมาณที่เพียงพอ 
9. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียน 

ในรปูแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าการสอน เช่น การศึกษาทางไกล (Distance Education) การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web 
- Based Instruction) 

1.3 ผู้แทนนักศึกษา และ 
     ศิษย์เก่า  

จุดเด่น 
- มีการส่งเสริมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการอบรมศีลธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาย่างต่อเนื่องเป็นประจ าตลอดทุกเดือน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดระยะเวลาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนสาธิต 

ทั้ง 3 ระดับ เพ่ือให้เกิดความช านาญ 
2. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพ่อ เช่น อาคาร สถานที่ หนังสือ ต ารา อาคารเรียน กระดานอัจฉริยะ เครื่องปรับอากาศ 
3. ควรมีการเพ่ิมรายวิชาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ขณะฝึกสอนและท างานได้ 
4. ควรเพ่ิมกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมตามวันส าคัญทางศาสนาเป็นการจัดกิจกรรมทางศาสนาพุทธ  
5. ควรสร้างแรงจูงใจเพื่อให้นักศึกษาสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาตามสมัยนิยม   
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 6. ควรจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
7. ควรจัดหาพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม และมีการก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการท ากิจกรรมของนักศึกษา  จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอและดูแล

เรื่องความปลอดภัยในช่วงที่มีการจัดกิจกรรมในช่วงกลางคืน   
8. ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องชมรมนักศึกษาและให้มีอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น  
9. ควรปรับปรุงการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา เช่น ระบบการลงทะเบียน สิทธิประโยชน์ ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวกับนักศึกษา  

และการบริการอื่นๆ ที่นักศึกษาควรรู้ล่วงหน้าในหลายๆ ช่องทาง   
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์) 
2.1 ผู้แทนกรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ประจ าคณะ 

จุดเด่น 
1. มีการวางแผนงานในการบริหารอย่างชัดเจน การมอบหมายงานกับทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

มีความเสียสละ รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของบุคลากรภายในคณะ 
2. มีความเป็นผู้น าและท างานตามหลักธรรมาภิบาล  
3. มีการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ท าวิจัย เช่น การให้ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีผลงานวิจัย 
4. มีการจัดกิจกรรมโครงการที่หลากหลายด้านการบริการวิชาการ 
5. ด้านการพัฒนาองค์กรมีการควบคุมก ากับการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรพฒันาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มภาษาต่างๆ ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์กลุ่มภาษาทุกภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน ได้พัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการ

สอนให้ดียิ่งขึ้น 
2.2 ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร   

 และบุคลากรภายใน 
 คณะ 

จุดเด่น 
1. คณบดีเป็นผู้บริหารที่ดี เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและนโยบายของอธิการบดี และมีความขยันหมั่นเพียรใ นการ

ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนราชการและการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า 
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 2. มีการจัดประชุมวิชาการด้านศิลปกรรมและศิลปะการแสดง มีผู้เข้าร่วมเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลให้อาจารย์สามารถน าไปขอผลงานวิชาการและน า
รายได้เข้าคณะส่วนหนึ่งและได้จัดเสวนาสาธารณะให้บุคลากรและนักศึกษาโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและให้การปรึกษา 

3. มีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกมากขึ้น โดยการอบรมและการติดตามผลเป็นระยะๆ เพ่ือให้
ส าเร็จตามก าหนด 

4. เป็นคณะที่มีนักศึกษาเป็นจ านวนมาก สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ได้เปิดหลักสูตรบูรณาการตามความต้องการของผู้เรียน
ระดับปริญญาตรี(หลักสูตรครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษา การสอนภาษาจีน)และเตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาโท (สาขารัฐประศาสนศาสตร์และอาชญาวิทยา) 
ทั้งหลักสูตรระยะสั้นระยะยาวเพ่ิมจากหลักสูตรที่มีอยู่แล้วและก าลังปรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  พัฒนาชุมชนและการปกครองท้องถิ่นใ นระดับ
ปริญญาตรีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

5. มีการท าประกันคุณภาพด้านการประเมินตนเองและการบริการวิชาการให้ชุมชนที่รับผิดชอบได้ในเกณฑ์ดีมาก 
6. มีการปรับปรุงอาคาร สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนและสถานที่พัก และที่ท ากิจกรรมนักศึกษาอยู่สะดวกมากขึ้น  
7. มีการจัดแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งของผู้บริหารคณะจากค่าต าแหน่งบริหารเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะและเพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 
8. มีการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ จัดกิจกรรมร่วมกันและมีสัมพันธภาพที่ดี กับบุคลากรระดับต่างๆของคณะมหาวิทยาลัยและชุมชนในท้องถิ่นที่รับผิดชอบ

ด้วยการให้ความรู้ทางวิชาการและทักษะอ่ืนๆ ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร 
9. มีการแจ้งข่าวสาร การประชุมในระดับผู้บริหารเป็นประจ าทุกเดือนและเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะเข้าพบและปรึกษาได้ทุกโอกาส 
10. ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อกล่าวหา หรือฟ้องร้องใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่จากบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
11. มีหลักสูตรที่เด่นของคณะคือ ด้านมนุษย์กับสังคมศาสตร์และภาษาญี่ปุ่น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรลดความเข้มข้นในการบริหารลงบ้างเพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนในคณะได้ท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
2. ควรจัดเวลาการสอนของอาจารย์ให้เหมาะสมเพ่ือให้มีเวลาท างานด้านวิชาการ วิจัย การประกันคุณภาพและงานอ่ืนๆ ให้มากขึ้น 
3. ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรักองค์กรและปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรอย่างยาวนาน 
4. ควรด าเนินการจัดท าวารสารเพื่อเข้าสู่ระบบ TCI และการตั้งสมาคมศิษย์เก่าให้ส าเร็จตามเวลาที่เหมาะสมเพื่อเพ่ิมศักยภาพของคณะให้เข้มแข็ง 
5. ควรเพิ่มความร่วมมือระหว่างบุคลากรในคณะกับหน่วยงานอื่นๆ ในการให้ความรู้ด้านภาษา กฎหมาย และอ่ืนๆ ให้มีความเข้มแข็งแพร่หลายยิ่งขึ้น  
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 6. ควรส่งเสริมอาจารย์ในคณะให้ท าผลงานวิชาการและวิจัยมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้โดยเฉพาะงานวิจัยอยู่ระดับต่ า ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
7. ควรส่งเสริมเพ่ิมผลิตภัณฑ์และคุณภาพเพ่ือกระจายงานและรายได้ให้ชุมชนที่เก่ียวข้องให้มากยิ่งขึ้น 
8. ควรเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตในวิชาต่างๆ เช่น วิชาอยุธยาศึกษา เป็นต้นซึ่งได้ด าเนินการไปบ้างแล้วให้

ทันความก้าวหน้าในยุคดิจิทัล  
9. ควรท าหลักสูตรระยะสั้นด้วยการอบรมวิชาการด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือความรู้ด้านอ่ืนๆ ให้แก่ผู้สนใจและท าข้อตกลง

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยการท าหลักสูตรในระดับต่างๆ เพ่ิมข้ึนในสาขาต่างๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น 
10. ควรเพิ่มทุนการลาศึกษาต่อให้กับบุคลากรภายในคณะ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสมองไหลของบุคลากรภายในคณะ 
11. ควรมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการกระจายความรู้ทางกฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวทางการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากร

ภายในคณะได้ทราบ เพ่ือความคล่องตัวในการด าเนินงานของทุกฝ่าย  
12. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับผู้ออกให้บริการทางวิชาการ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ออกให้บริการทางวิชาการ 
13. ควรมีการจัดอบรมความรู้ทางด้านภาษาอาเซียนให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 
14. ควรมีการจัดตั้งศูนย์แปลเอกสารเพ่ือเป็นการจัดหารายได้เข้ามหาวิทยาลัย เช่น การให้บริการล่าม พิธีกร บริการด้านวีซ่าทั่วโลก และแปลเอกสาร

ต่างๆ ทุกชนิด  
2.3 ผู้แทนนักศึกษา และ 

 ศิษย์เก่า  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดหาทุนประเภทต่างๆ ให้นักศึกษามากข้ึน ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้อย 
2. ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน ในการเรียนการสอน เช่น เครื่องปรับอากาศประจ าอาคารเรียน อุปกรณ์การเรียนการ

สอนให้เพียงพอ  
3. เมื่อมีการจัดกิจกรรมภายในคณะ ควรมีอาหารว่างและน้ าดื่มใหบ้ริการแก่บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 
4. ควรพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ขึ้นอีกเพ่ือให้การศึกษาแก่บุคลากรที่ท างานเพ่ือเรียนใน

วันเสาร์ - อาทิตย์หรือช่วงเย็นหลังเลิกงาน ตลอดถึงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (ปัจจุบันลดลง) ทักษะการใช้เทคโนโลยีให้อาจารย์และนักศึกษาให้
เหมาะสมและให้มากขึ้น 

5. ควรเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในระหว่างการศึกษาเป็นรายบุคคลและกลุ่มตามลักษณะวิชาและก่อนจบการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการใช้ภาษา การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายให้ความรู้เพื่อใช้ชีวิตหลังจบการศึกษาให้มีความสุข 

6. ควรจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูอาจารย์ นักศึกษาทุกชั้นปีทั้งกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและภายนอก 



- 96 - 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล) 
3.1 ผู้แทนกรรมการ  
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ประจ าคณะ 

 

จุดเด่น 
1. มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภายในคณะอย่างจริงจัง 
2. มีด าเนินการให้คณาจารย์ในสังกัดได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น เพราะมีการกระตุ้นให้คณาจารย์ได้ผลผลิตงานทางวิชาการอย่างต่อเ นื่อง

และเป็นระบบ  
3. มีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน 
4. มีความโดดเด่นในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีแผนงานเร่งรัดให้บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เพ่ิมขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมาย 

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ควรปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวเพ่ิมขึ้น โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 

3.2 ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร   
     และบุคลากรภายใน 
     คณะ 

 

จุดเด่น 
1. มีความร่วมมือทางวิชาการอย่างจริงจังกับสถาบันอยุธยาศึกษาที่ได้พัฒนาวารสารทางวิชาการ  เพ่ือที่จะสามารถน าเข้าไปสู่การรับรองของ TCI  

ได้อย่างประสบความส าเร็จ  
2. มีการพัฒนางานของคณะที่น าไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น เพราะมีผลการประเมินที่ได้คะแนนเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา  
3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก คือ CP ALL อย่างต่อเนื่องในการผลิตบัณฑิตให้มีงานท าที่ชัดเจน หลังจากส าเร็จการศึกษา  
4. มีความร่วมมือกับชุมชน 4 หมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ท าให้ชุมชนประสบความส าเร็จในการขายสินค้าได้เพ่ิมมากขึ้น  
5. มีระบบทีมงานที่ดี โดยมีการมอบหมายงานให้ท าได้อย่างตรงสายงาน เช่น รองคณบดีที่ดูแลงานด้านวิจัยของคณะได้ส่งเสริมให้มีนักวิจัยหน้าใหม่ใน

คณะเพ่ิมมากข้ึน  
6. มีการประสานงานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินงานโครงการตามพระราชด าริได้อย่างประสบความส าเร็จ โดยที่คณะวิทยาการ

จัดการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
7.  มีการอบรมตลาดออนไลน์แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปต่อยอด 

เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจ  
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ในสังกัดท าวิจัยให้มีคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือที่จะสามารถน าไปพัฒนาการเรียนการสอนและขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
2. ควรมีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่นักศึกษาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และผลักดันให้ทุกภาคส่วน

ร่วมกันด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
3. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่เป็นหลักสูตรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด  
4. ควรพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดงานต่างๆ ของคณะ และแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมให้

นักศึกษาได้จัดกิจกรรมเองอย่างต่อเนื่อง  
5. ควรจะท าการจัดการความรู้ (KM) เรื่องของการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในทุกขั้นตอน เพ่ือให้คณาจารย์ได้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและได้ทั่วถึง เพ่ือ

แก้ไขปัญหาที่คณาจารย์ส่งผลงานทางวิชาการแล้วไม่ผ่านการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้  
6. ควรเร่งรัดให้มีการจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาแทนของเดิมที่บางส่วนเกิดจากช ารุดและเสียหาย  
7. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนและรัดกุมในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  
8. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ โดยเปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ เพ่ือชุมชนให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ า และเป็นการให้บริการทางวิชาการที่

น าไปสู่การพัฒนาคนในชาติที่ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ 
9. ควรจัดให้มีการบริการแบบสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย และการให้บริการวิชาการที่สร้างประโยชน์แก่สังคม รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการริเริ่มสร้างสรรค์หรือเป็นผู้วางโครงการ เพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับนักศึกษา 
10. การบูรณาการหลักสูตรร่วมกัน เช่น หลักสูตรสาขาวชิาบัญชีกับหลักสูตรสาขาวชิานิติศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษากับหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 

3.3 ผู้แทนนักศึกษา และ 
 ศิษย์เก่า  
 

จุดเด่น 
1. สถานที่เรียน สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนมีความพร้อม เช่น กระดานอัจฉริยะสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริง การให้บริการเทคโนโล ยี

สารสนเทศสามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ทันที  
2. มีการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ซึ่งเน้นภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสัมภาษณ์เข้าท างานได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียน เช่น การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานจริง 
2. ควรปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นนักปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ 
3. ควรเพิ่มจุดอ านวยความสะดวกและจุดบริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา เช่น ลานจัดกิจกรรม สวนหย่อม จุดให้บริการสัญญาอินเทอร์เน็ต 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม) 
4.1 ผู้แทนกรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ประจ าคณะ 

 

1. มีการน าเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
2. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดให้กับผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน มีการก า กับ

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3. มีความเป็นผู้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวิชาการและการวิจัย รวมถึงการสนับสนุนให้มีนักวิจัยหน้าใหม่และผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการภายในคณะ

เพ่ิมข้ึน 
4.2 ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร   
     และบุคลากรภายใน 
     คณะ 

 

จุดเด่น 
1. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายหน่วยงานในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เช่นทางด้าน 

การพัฒนา STEM ศึกษา ด้านดาราศาสตร์ 
2. มีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีการน านักศึกษาลงพ้ืนที่ร่วมด้วย 
3. มีการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น โดยกระจายความยากของการเรียนให้อยู่คนละภาคการศึกษา  ท าให้อัตราการตกและการให้ออก 

ของนักศึกษาลดลง 
4. มีการให้ผู้แทนอาจารย์แต่ละสาขาออกแนะแนวนักเรียนมากข้ึน (ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด) โดยการจัดท าวีดีทัศน์ จนท าให้ยอดการรับเข้าของ

นักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5. มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีการก ากับติดตามงานโดยตลอด 
6. มีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์เป็นจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรจัดสรรพื้นที่การท างานให้เหมาะสม และควรมีงบประมาณส าหรับซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้อย่างเพียงพอตามพันธกิจของคณะ 
2. ควรท าวิจัยเชิงพ้ืนที่และชุมชนให้เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ท้องถิ่น เช่น เห็ดสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ชุมชนสามารถน าไ ปต่อยอด

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ 
3. ควรมีการบูรณาการการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วยที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง 
4. ควรมีการส ารวจและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ ให้พร้อมใช้และมีปริมาณทีเ่พียงพอ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 5. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ท าวิจัย และควรส่งเสริมการท าโครงการงานวิจัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
ให้มากขึ้น พร้อมทั้งน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ 

6. ควรมีการจัดท าหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary  Curriculum) และสหวิทยาการ (Interdisciplinary  Curriculum) เพ่ือน าไปสู่การ
จัดท าแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับคณะวิทยาศาสตร์ฯ และการผลิตบัณฑิต 

7. ควรมีการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 
4.3 ผู้แทนนักศึกษา และ 
     ศิษย์เก่า  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรจัดอบรมความรู้ด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงาน

และการท างานจริง 
2. ควรปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ระบบไฟฟ้าและ

แสงสว่าง จุดบริการอินเทอร์เน็ต 
3. ควรมีการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เนื่องจากนักศึกษายังขาดแรงจูงใจและยังไม่เห็นความส าคัญของการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน 
4. ควรมีการตรวจสอบการจัดกิจกรรมของคณะ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง) 
5.1 ผู้แทนกรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ประจ าสถาบัน 

จุดเด่น 
1. ผู้อ านวยการมีความโดดเด่นและมีความสามารถในด้านงานวิจัย การส่งเสริมให้อาจารย์ลงตีพิมพ์บทความวิชาการหรือการวิจัยในวารสารที่มีคุณภาพสูง 

ท าให้มหาวิทยาลัยมีปริมาณผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
2. มีการส่งเสริมให้คณาจารย์จัดท าชุดโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เพ่ือให้ได้รับเงินทุนวิจัยเพ่ิมขึ้น โดยเน้นการตอบโจทย์

เชิงพ้ืนที่ และจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการวิจัยสถาบันเพ่ือแก้ปัญหาและยกระดับการบริหารงานภายในองค์กร  
3. มีการจัดตั้งคณะท างานวิจัยตามยุทธศาสตร์ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และตามจุดเน้นที่เน้นการบูรณาการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 
5.2 ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร   
     และบุคลากรภายใน 
     สถาบัน 

จุดเด่น 
1. บุคลากรมีความเข้มแข็ง มีความรักความสามัคคีร่วมมือกันท างานให้บรรลุพันธกิจของสถาบัน 
2. มีความสามารถในการประสานความร่วมมือในพันธกิจต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น การจัดประชุมวิชาการ การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

การแสวงหาแหล่งทุน การพัฒนาท้องถิ่น การจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรตั้งคณะท างานที่ไปแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมทุนวิจัยให้มีมากข้ึน 
2. ควรส่งเสริมให้จัดท าชุดโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เพ่ือให้ได้รับเงินทุนวิจัยภายนอกจ านวนมากขึ้น 
3. ควรยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรเพ่ือโอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 
4. ควรเพิ่มพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าเดิม 
5. ควรพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งการศึกษาดูงานและการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรม

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ 
6. ควรเร่งพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในงานวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทาง 
7. ควรเร่งพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ เช่น ก าหนดให้มีกรรมการบริหารงานวิจัย ส่งเสริ มให้

วิจัยที่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น 
8. ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์มีการท าวิจัยให้มากข้ึนในทุกมิติ โดยเฉพาะงานวิจัยสถาบัน เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
9. ควรเร่งส่งเสริมระบบการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร  

อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
10.ควรพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น การก ากับติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้มีความชัดเจนและรวดเร็วขึ้น 

6. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ) 
6.1 ผู้แทนกรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ประจ าสถาบัน 

 

จุดเด่น 
1. มีการเชิญบุคลากรทีมีความรู้เกี่ยวกับด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ามาร่วมในการด าเนินงานของสถาบันในเชิงวิจัยและวิชาการ เพ่ื อให้

สถาบันสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจได้หลากหลาย 
2. มีความเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอยุธยา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดั บอาเซียน 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการอยุธยาเมืองมรดกโลกร่วมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
4. สถาบันมีแนวโน้มในการพัฒนาด้านบุคลากรและนักวิชาการในสถาบันให้มีองค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน และสามารถถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่หน่วยงานอื่นๆ ในท้องถิ่นได้ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการสถาบันตามพันธกิจ ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานตามพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
6.2 ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร   
     และบุคลากรภายใน 
     สถาบัน 

จุดเด่น 
1. ผู้อ านวยการมีการสร้างเครือข่ายด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น หน่วยงานในจังหวัด ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียน การบริหารงานเป็นไปตามพันธกิจ   

มีการเผยแพร่งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านสื่อต่างๆ 
2. มีการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น เช่น บุคลากรนักวิชาการศึกษามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น และมีอาจารย์ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการโดยผ่านการสรรหาจาก

บุคลากรและคณะกรรมการ ท าให้งานเกิดการกระจายงานตามความรับผิดชอบไป ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
3. มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมหลากหลายและได้รับการตอบรับที่ดี เช่น งานอยุธยาน่ายล งานมอบรางวัลบุษราคัม นิทรรศการ

เทิดพระเกียรติในงานมรดกโลก  
4. บุคลากรภายในหน่วยงานเป็นบุคลากรที่เข้มแข็งด้านการท างาน มีการวางแผนงานที่ดี 
5. วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงต่อการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นพันธกิจของสถาบัน และส่งผลให้การพัฒนาสถาบันไปสู่

การเป็นสถาบันที่ศึกษาหาความรู้ได้จริง  
2. ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกกิจกรรมที่สถาบันจัด เช่น งานอยุธยาน่ายล เพื่อให้มีผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 
3. ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น หอศิลป์ เรือนไทย เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางลานศิลป ะและ

วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวตามภูมิปัญญาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์หัวโขน (บริเวณด้านบนเรือนไทย) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป   
4. การก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เน้นการค้นคว้า ศึกษา ข้อมูล และวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการปกครอง

สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญของประเทศ 
5. ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานประจ าในสถาบันอยุธยาศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือ

เป็นบุคลากรที่พัฒนางานสถาบันอยุธยาศึกษาให้เข้มแข็งและมีศักยภาพทางวิชาการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. ควรมีการก าหนดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดให้เหมาะสม โดยเน้นตัวชี้วัดที่ท้าทายการพัฒนาเพ่ิมขึ้นในแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบัน

อยุธยาศึกษา 
7. ควรมีการมอบหมายงานให้กับบุคลกรในสถาบันให้ชัดเจนและจัดให้มีภาระงานรายบุคคล 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)  ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
7.1 ผู้แทนกรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
    ประจ าส านัก 

 

จุดเด่น 
1. มีการจัดท าและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยให้

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน การมอบหมายผู้รับผิดชอบงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม รวมถึงการก ากับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
2. มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อและอบรม เพ่ือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายงาน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงการปรับปรุงให้มีเครื่องอ านวย

ความสะดวกที่เหมาะสม เช่น การจัดหาหนังสือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน อุปกรณ์ไร้สาย 
7.2 ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร   
     และบุคลากรภายใน 
     ส านัก 

 

จุดเด่น 
1. ผู้อ านวยการมีนโยบายให้ท างานเป็นทีม มีการวางแผนการท างาน มีผู้ก ากับดูแลงานในแต่ละด้าน โดยมีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเนื่อง  
2. มีการพัฒนาสถานที่ให้น่าใช้ และมีการแบ่งพ้ืนที่เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ได้ มีการพัฒนาระบบสืบค้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถลดการใช้กระดาษ โดยเน้นการท างานผ่านสื่อเครือข่าย และฐานข้อมูล  
2. ควรจัดท าแผนในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือรองรับการเป็น E-university โดยเน้น

การพัฒนาเครือข่ายและฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ  
3. ควรมีการพัฒนาและจัดท า Software แบบชุดการเรียนรู้เบ็ดเสร็จเป็นชุดวิชาและ/หรือเป็นกลุ่มวิชาพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมโอกาส

การเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนที่สนใจ 
4. ควรร่วมจัดท าหลักสูตรทางด้านไอทีร่วมกับคณะต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจาก Disruptive Technology ให้มากขึ้น 
5. ควรเพ่ิมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเร่ง

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ Digital Technology ยุคใหม ่
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ 

 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การประเมินครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบสอบถามความคิดเห็น 
ต่อการบริหารงานจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และแบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประจ าหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้แทนผู้บริหาร บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน นักศึกษา และศิษย์เก่า 
 

5.1 สรุปผลการประเมิน   

ผลประเมินการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
ผลประเมินคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในการก ากับให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 100.00) มีผลการประเมินและร้อยละ 
การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดทุกหน่วยงานเรียงตามล าดับดังนี้ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 98.82 
(ต่ ากว่าร้อยละ 1.18) คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 97.32 (ต่ ากว่าร้อยละ 2.68) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 96.70 (ต่ ากว่าร้อยละ 3.30) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 94.78 (ต่ ากว่า
ร้อยละ 5.22) คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 94.49 (ต่ ากว่าร้อยละ 5.51) สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 92.97  
(ต่ ากว่าร้อยละ 7.03) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 89.18 (ต่ ากว่าร้อยละ 10.82) 

ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณบดี 4 คณะ มีผลการประเมินระดับมากที่สุด  
(5 คะแนน) จ านวน 5 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 93.75 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 94.44 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 90.47 สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 100.00 และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 100.00 และมีผลประเมินในระดับมาก (4 คะแนน) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 88.23 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 73.69  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

 
ด้านที่ 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลประเมินคณบดี ในการก ากับติดตามการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่ามีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพในภาพรวม
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 4.51 คะแนน (ระดับดีมาก) คือ 
คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.38 
คะแนน (ระดับดี) และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 4.18 คะแนน (ระดับดี)  

ผลประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในการก ากับติดตามการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก ทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ พบว่ามีผลประเมินตาม
ตัวบ่งชี้คุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยงานพบว่าทุกหน่วยงานมีผลประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน (ระดับดีมาก)  

ด้านที่ 3 ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

ผลประเมินด้านการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยคณะ 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.11 คะแนน (ระดับ
มาก) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.06 คะแนน (ระดับมาก) คณะวิทยาการจัดการ 3.48 
คะแนน (ระดับปานกลาง) และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 3.36 คะแนน (ระดับปานกลาง) 

ผลประเมินด้านการบริหารงานของผู้อ านวยการ 3 สถาบัน/ส านัก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ทุกหน่วยงาน โดยมีผลการประเมินเรียงตามล าดับ ดังนี้ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.01 คะแนน 
(ระดับมาก) สถาบันอยุธยาศึกษา 3.91 คะแนน (ระดับมาก) และสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.79 คะแนน (ระดับมาก) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  สรุปไดดั้งรายละเอียดตารางที่ 5.1  

 
ตารางท่ี 5.1   ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณบดี/
ผู้อ านวยการ 

การด าเนินงาน หน่วยนับ คะแนน
ประเมิน 

ค่า
น  าหนัก 

ผลคะแนน 
x ค่าน  าหนัก แปลผล 

คณบดีคณะ 
ครุศาสตร์ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.40 2.00  

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ  ต่ ากว่าเป้าหมาย 5.51 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.51 0.30 1.35  

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.36 0.30 1.01  

ผลประเมิน 4.36 มาก 

คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 4.00 0.40 1.60   

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ   ต่ ากว่าเป้าหมาย 5.22 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.38 0.30 1.31   

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 4.06 0.30 1.22   

ผลประเมิน 4.13 มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 4.00 0.40 1.60   

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ   ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.68 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.18 0.30 1.25   

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.48 0.30 1.04   

ผลประเมิน 3.90 มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.40 2.00   

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ   ต่ ากว่าเป้าหมาย 10.82 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.51 0.30 1.35   

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 4.11 0.30 1.23   

ผลประเมิน 4.59 มากที่สุด 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.40 2.00   

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ   ต่ ากว่าเป้าหมาย 7.03 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5.00 0.30 1.50   

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.79 0.30 1.14   

ผลประเมิน 4.64 มากที่สุด 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ตารางท่ี 5.1 (ต่อ)  ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คณบดี/ผู้อ านวยการ การด าเนินงาน หน่วยนับ 
คะแนน
ประเมิน 

ค่า
น  าหนัก 

ผลคะแนน 
x ค่าน  าหนัก 

แปลผล 

ผู้อ านวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.40 2.00   

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ   ต่ ากว่าเป้าหมาย 1.18 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5.00 0.30 1.50   

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.91 0.30 1.17   

ผลประเมิน 4.67 มากที่สุด 

ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.40 2.00   

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ   ต่ ากว่าเป้าหมาย 3.30 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5.00 0.30 1.50   

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 4.01 0.30 1.20   

ผลประเมิน 4.70 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5.1 ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ตามกรอบการประเมินพบว่าผลการประเมินคณบดีทุกคณะส่วนใหญ่มีผลประเมินอยู่ในระดับมาก 
โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับมาก 3 คณะ คือ คณบดีคณะครุศาสตร์ 4.36 คะแนน คณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.13 คะแนน และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3.90 คะแนน ส่วนคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.59 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด 

ส าหรับผลการประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มีผลการประเมินการปฏิบัติงานเรียงตามล าดับดังนี้ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับมากที่สุด (4.64 คะแนน) ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับมากที่สุด 
(4.67 คะแนน) และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมากที่สุด (4.70 คะแนน) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน ดังนี   

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล) 
1.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ควรจัดให้มีการฝึกสอนและฝึกประสบการณ์ทั้งในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งจะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 
1.2 ควรมีการเพ่ิมเติมรายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในขณะฝึกสอนและท างานได้ 
1.3 ควรจัดกิจกรรมที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 
1.4 การจัดการเรียนการสอนในอนาคตควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มีการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
1.5 ควรมีการผลิตครูในหลักสูตรเอกคู่ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสอบบรรจุได้ 2 เอกพร้อมกัน เช่น 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์กับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์กับหลักสูตรคณิตศาสตร์ เป็นต้น 
1.6 ควรปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนให้มีความพร้อมใช้งาน เช่น 

เครื่องปรับอากาศ เก้าอ้ีทีช่ ารุด กระดานอัจฉริยะ ไมโครโฟน เป็นต้น 
1.7 การบริหารงานของคณะควรมอบหมายงานให้รองคณบดีด าเนินการแทนได้ในทุกเรื่อง  

เพ่ือไม่ให้งานเกิดความล่าช้า และควรมีการก ากับติดตามงานอย่างเป็นระบบ 
1.8 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะท าวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
1.9 ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงานของคณะและใช้ในการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้เกิดความสะดวกความถูกต้องและรวดเร็ว 
 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์)  

2.1 ควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและวิชาอ่ืนๆ โดยจัด
หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระยะยาวหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณะและ
มหาวิทยาลัย 

2.2 ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ เป็นกรรมการให้ค าปรึกษาและตรวจแก้ผลงานวิชาการ
และงานวิจัยก่อนส่งให้ผู้ประเมินตรวจ เพ่ือให้บุคลากรของคณะมีต าแหน่งทางวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น 

2.3 ควรส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในคณะท าผลงานวิชาการและท าวิจัยให้มากขึ้ น 
โดยจัดเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลตามศักยภาพของบุคลากรของคณะ 

2.4 ควรจัดสิ่งอ านวยสะดวกต่างๆ พร้อมสื่อการเรียนการสอนประจ าห้องเรียนต่างๆ ให้เพียงพอ
และเหมาะสม 

2.5 ควรพัฒนาปรับหลักสูตรที่มีอยู่ให้ทันสมัยเหมาะสมและเปิดหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและตลาดในคณะเพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้เรียน 

2.6 ควรเตรียมความพร้อมของนักศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและเพ่ิมทักษะ
และประสบการณด้านต่างๆ เพ่ือเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพของสังคม 
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3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล)  
3.1 ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะได้ผลิตผลงานทางวิชาการที่เน้นถึงการมีคุณภาพทางวิชาการ

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเป็นสื่อที่ดีในการสอนและสามารถน าไปขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
3.2 ควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาวิชาต่างๆ มาให้ค าปรึกษาโดยใกล้ชิด  เพ่ือช่วยให้ค าแนะน า

และตรวจผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ให้มีมาตรฐานทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะได้น าไปสู่การเผยแพร่
ในวงกว้างต่อไป 

3.3 ควรมีคณะท างานของคณะเพ่ือพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ของสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาและเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับความถูกต้องของผู้เรียนในปัจจุบัน 

3.4 ควรส่งเสริมให้บุคลากรของคณะจัดท าวารสารทางวิชาการประจ าคณะ เพ่ือเป็นการกระตุ้น 
ให้คณาจารย์ได้มีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกันผลักดันให้มีวารสารที่เข้าสู่การรับรอง
ของ TCI ต่อไป 

3.5 ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้แพร่หลาย  
ที่เหมาะสมกับการที่มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมกิจกรรมนี้  

3.6 ควรจัดท าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเพราะเป็นโครงการที่ทุกหน่วยงานส่งเสริม 
ให้บุคลากรได้ร่วมมือร่วมใจด าเนินการโครงการนี้อย่างประสบความส าเร็จด้วยดี 

3.7 ควรจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติมให้เพียงพอแก่คณาจารย์
และนักศึกษา รวมถึงการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม
กับยุคสมัย 

 
4.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)  

4.1 ควรมีการส ารวจซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้อย่างเพียงพอ ตามพันธกิจของคณะ 
4.2 ควรจัดท าแผนการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเหมาะสม เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วย 

ที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง 
4.3 ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ประกอบการเกี่ยวกับด้านทักษะและสมรรถนะ (ของนักศึกษา) 

จากผู้ประกอบการ เพ่ือน ามาพิจารณาในการพัฒนานักศึกษาต่อไป 
4.4 ควรมีการพัฒนาทักษะด้านไอทีและด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาท่ีจะออกไปฝึกงาน 
4.5 ควรสนับสนุนส่งเสริมและต่อยอดผลงานทางวิชาการให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

และผู้ท าผลงานร่วมกัน เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
 
5.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง)  

5.1 ควรตั้งคณะท างานที่ไปแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมทุนวิจัยให้มากขึ้น 
5.2 ควรส่งเสริมให้จัดท าชุดโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เพ่ือให้

ได้รับเงินทุนวิจัยภายนอกจ านวนมากขึ้น 
5.3 ควรยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรเพ่ือโอกาสในการได้รับจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 
5.4 ควรเพิ่มพ้ืนที่ให้ครอบคลุมพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าเดิม 



- 109 - 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

5.5 ควรพัฒนาทักษะของบุคลากรทั้งการศึกษาดูงานและการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายภาครัฐ 

5.6 ควรเร่งพัฒนาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในงานวิจัยและนวัตกรรมเฉพาะทาง 
5.7 ควรเร่งพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ 

เช่น ก าหนดให้มีกรรมการบริหารงานวิจัย ส่งเสริมให้วิจัยที่สอดคล้องกับชุมชนท้องถิ่น 
5.8 ควรมีมาตรการส่งเสริมให้คณาจารย์ท างานวิจัยให้มากข้ึนในทุกมิติ โดยเฉพาะงานวิจัยสถาบัน 

เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
5.9 ควรเร่งส่งเสริมระบบการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระบบการ

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 
5.10  ควรพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น การก ากับติดตาม การเบิกจ่าย

งบประมาณให้มีความชัดเจนและรวดเร็วขึ้น 
 
6. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)  

6.1 ควรได้รับการจัดสรรงบประมาณและอัตราก าลังให้มากขึ้น เพ่ือให้เพียงต่อการจัดกิจกรรม 
ซึ่งเป็นพันธกิจของสถาบันและส่งผลให้การพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นสถาบันที่ศึกษาหาความรู้ได้จริง  

6.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกกิจกรรมที่สถาบันจัด เช่น งานอยุธยาน่ายล เพ่ือให้มีผู้สนใจ
ได้รับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมมากข้ึน 

6.3 ควรส่งเสริมให้มีการจัดตั้งแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น หอศิลป์ เรือนไทย เพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้แหล่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางลานศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พิพิธภัณฑ์หัวโขน (บริเวณด้านบนเรือนไทย) เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและแหล่งศิลปะและวัฒนธรรมต่อไป   

6.4 การก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เน้นการค้นคว้า ศึกษา ข้อมูล และวิจัย
ทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ
ของประเทศ 

6.5 ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม
ที่ปฏิบัติงานประจ าในสถาบันอยุธยาศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือเป็นบุคลากรที่พัฒนางานสถาบันอยุธยาศึกษาให้เข้มแข็ง
และมีศักยภาพทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

6.6 ควรมีการก าหนดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดให้เหมาะสม โดยเน้นตัวชี้วัดที่ท้าทาย 
การพัฒนาเพิ่มข้ึนในแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา 

6.7 ควรมีการมอบหมายงานให้กับบุคลกรในสถาบันให้ชัดเจนและจัดให้มีภาระงานรายบุคคล 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
7.1 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถลดการใช้กระดาษ โดยเน้น

การท างานผ่านสื่อเครือข่ายและฐานข้อมูล 
7.2 ควรมีการพัฒนาและจัดท า Software แบบชุดการเรียนรู้เบ็ดเสร็จเป็นชุดวิชาและ/หรือเป็น

กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับประชาชนที่สนใจ 

7.3 ควรร่วมจัดท าหลักสูตรทางด้านไอทีร่วมกับคณะต่างๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  
ที่เกิดจาก Disruptive Technology ให้มากขึ้น 

7.4 ควรเพ่ิมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์
ระบบและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ Digital Technology ยุคใหม ่

 



 
                                                                                        

 

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 และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

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

1. ก ำหนดแนวคิด กรอบกำรประเมิน และกรอบเวลำกำรปฏิบัติงำน      

2. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ      

3. พัฒนำเครื่องมือกำรประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนและคุณลักษณะของอธิกำรบดี 
ตำมหลักสมรรถนะนักบริหำรมืออำชีพ 8 สมรรถนะ     

 

4. พัฒนำแบบสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม   
 

   

5. พัฒนำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นบุคคลที่เก่ียวข้องภำยในหน่วยงำน 7 หน่วยงำน   
 

   

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 
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เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

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

 

1. 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 
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 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 
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โครงการด้านการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
คณะครุศาสตร ์
1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต “นวัตกรรมการศึกษา (Educational 

Innovation )” ส าหรับครูสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางสังคมศึกษา 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. กิจกรรมการพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิตนวัตกรรมการศึกษา 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
6. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณค่าความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ด้วยกระบวนการจิตตปัญญา 
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

ให้กับผู้เรียนในยุคดิจิทัล 
8. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดค่ายคณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน 
9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม 

PowerPoint 
10. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 
11. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 
12. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 
13. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การเขียน Logbook (PLC) ส าหรับครูภาษาไทย 
14. กิจกรรมเรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุก 
15. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้และผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 
16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารใน

ศตวรรษท่ี 21" 
17. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในชุมชน 
18. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ” 
19. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ 10 แห่ง 
20. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อเอนิเมชั่นเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” 
21. พัฒนาความเป็นครูด้วยจิตตปัญญาและกระบวนการโค้ชเพื่อการสอนแบบ Active Learning 
22. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
23. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21” 
24. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพทางพลศึกษา ในศตวรรษที่ 21 
25. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ แบบผสมผสานเพ่ือ

พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในยุค 4.0 
26. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสุขภาพส าหรับครูในพื้นที่เป้าหมาย 
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27. การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
28. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในการจัดท า Logbook ส าหรับ

ครูผู้สอน 
29. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลแนวใหม่ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
30. การคัดกรองและการให้ค าปรึกษาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในชุมชน 
31. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
32. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21” 
33. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่ผลงานวิชาการ 
34. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. การเผยแพร่ความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดกสู่ชุมชน 
2. การจัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจร 
3. การจัดกิจกรรม English Edutainment day camp 
4. การใหบ้ริการวิชาการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย-จีน 
5. การบริหารจัดกาเรพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
6. การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนบ้านลาว 
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน 
8. การจัดกิจกรรมเยาชนรู้เท่าทันสื่อ 
9. การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 
10. การพัฒนาผลิตภัพ์จากภูมิปัญญาจัดสานพัดชุมชนบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
11. การจัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอยุธยา-อ่างทอง กับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
12. การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การท าไข่เค็มดินสอพองสูตรสมุนไพรและไข่เค็มดองน้ าเกลือ" 
13. การอบรมเทคนิคการแสดงนาฏศิลป์ไทยแบบแผนและการออกแบบงานนาฎศิลป์สร้างสรรค์ส าหรับครูระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
14. การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีและการบรรเลิงรวมวงในแบบดนตรีร่วมสมัย 
15. การพัฒนาทักษะทางดนตรีโดยปราชญ์อาวุโส 
16. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกส าหรับเยาวชน 
17. การจัดบริการวิชาการตามวิถีชีวิตมุสลิม 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาอาหารพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านคลองทรายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เทศกาลบุญในวันผ้าป่าเช้ามืด ต าบลคลองจิก อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสร้างตราสินค้าและสื่อดิจิตอลส าหรับธุรกิจชุมชน     
3. โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองจิก 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจ าลองสถานการณ์โซ่อุปทาน (Beer Game) เพ่ือปั้นนักโลจิสติกส์สู่ชุมชน 
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โครงการลงทุนทางธุรกิจของชุมชน    
2. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ     
3. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสู่ช่องทางการตลาดโลกของผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง 
4. การบริหารจัดการแบบบูรณาการนวัตกรรมการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน     
5. การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การค านวณต้นทุนและการก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ชุมชน   
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. โครงการการพัฒนาต าหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มแปรรูปเห็ดบ้านบ้านคลองทราย 

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 
2. โครงการการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติวิศวกรรม 
3. โครงการการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
4. โครงการการพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
5. โครงการ เทคนิคการผลิตเบเกอรี่อย่างง่ายในเชิงการค้า 
6. โครงการ พัฒนาน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุคนธบ าบัดที่ได้รับรองมาตรฐาน 
7. โครงการ ชาววิทย์ (สิ่งแวดล้อม) พบนักปราชญ์ 
8. โครงการ การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากระตุกหัวใจ 
9. โครงการ การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
10. โครงการ การจัดการเรียนการสอนบน Google Apps for Education 
11. โครงการ จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
12. โครงการ ระบบสูบน้ าเพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
13. โครงการ หลักการและการใช้เครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี 
14. โครงการบริการวิชาการจากศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (13 กิจกรรม) 
15. โครงการ รู้รอบเรื่องจุลินทรีย์ 
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผลผลิตทางการเกษตร : การท าทาร์ตเห็ดอบชีส 
17. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์  
18. โครงการ การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 
19. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การพับ

เหรียญโปรยทานงานอุปสมบทจากใบลานและวัสดุธรรมชาติ 
20. โครงการ การสกัดพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการผลิตน้ ามันนวดแก้ปวดเมื่อย/คลายเส้น ให้กับ คณะครูและนักเรียนใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
21. โครงการ การอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นผู้น าด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ 
22. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปในส านักงาน 
23. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อออนไลน์เพ่ือท้องถิ่นและชุมชน 
24. โครงการ การอบรมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 
25. โครงการ ฟิสิกส์ชวนน้องคิดรักวิทยาศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่น 
26. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านอาหารและด้านศิลปประดิษฐ์ 
27. โครงการ ส่งเสริมการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหารเพื่อเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล (ต.บางนมโค อ.เสนา จ.

พระนครศรีอยุธยา)  
2. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การผลิตตะเกียบจากไม้ไผ่ 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ (ป้องกันการเกิดเชื้อราในการผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่) 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 
5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พวงหรีดเพื่อเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด (ออนไลน์) ส าหรับผลิตภัณฑ์พวงหรีด 
7. โครงการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปัญญาแห่งหันสัง (ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา) 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา (การป้องกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา) 
9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่ตลาดสากล 
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10. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
11. โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ด้านการน าสื่อไปใช้ในการเรียนการสอน  
12. โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
13. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือสุขภาวะที่ดีในชุมชน 
14. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
15. โครงการประชุมประชาคมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 6 พ้ืนที่  
16. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน/โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์/สารคดี เพ่ือน าเสนอผลงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สถาบันอยุธยาศึกษา 
1. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ 
2. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 
4. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 
5. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการงานวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (บริการวิชาการ) 
6. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1 
7. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง งานหัตถกรรมดอกไม้จากดินไทย 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 1 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติยุวบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน ครั้งที่ 2 
3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น  
4. กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ อ าเภอวังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  
5. กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนบ้านอบทม อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  
6. กิจกรรม พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา            

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนวัดลาดทราย ต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ต าบลคลองจิก 

อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนปราสาททองวิทยา ต าบลบ้านเลน 

อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
10. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ต าบลเทวราช 

อ าเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง 
11. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่น ห้องสมุดโรงเรียนวัดอบรม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 

ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
12. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 
13. กิจกรรม งานสัปดาห์ห้องสมุด Library @ IT Fair 2019 
14. กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
15. กิจกรรม อบรมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
16. กิจกรรม อบรมฐานข้อมูลออนไลน์  
17. นิทรรศการหมุนเวียน 
18. งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
19. งานส่งเสริมเรียนรู้ด้านห้องสมุด 
20. นิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ 
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โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
คณะครุศาสตร ์
1. กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก 
2. กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
3. กิจกรรมครุสิทธิ์สร้างครูดีสู่สังคม 
4. กิจกรรมจิตอาสาส านึกรักษ์อยุธยามรดกโลก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ปี 2562 
2. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
3. กิจกรรมพิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย 
4. การสืบสานวิถีประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2562 
5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2562 
6. กิจกรรมพิธีถวายเทียนพรรษา 
7. กิจกรรมปฐมนิเทศ "บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่" ปี 2562 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม "ท าบุญ ไหว้พระ ฟังธรรมะ แต่งชุดไทย" 
2. กิจกรรมเวียนเทียนวันพระมาฆบูชา 
3. กิจกรรมดอกบัวบูชาพระวิสาขบูชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 
2. กิจกรรมท าบุญใส่บาตรวันปีใหม่ 
3. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
4. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
5. กิจกรรมไหว้ครู 
6. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
7. การปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ 
8. โครงการพัฒนานักศึกษาและการเรียนการสอน หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
9. กิจกรรมไหว้พระวิษณุ (ไหว้ครูช่าง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง) 
3. โครงการศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง (ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา). 
4. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1  
5. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี 1  
6. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี 2   
7. กิจกรรม สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ  
8. กิจกรรม น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2  
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9. กิจกรรม สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก ครั้งท่ี 3   
10. กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา   
11. กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1  
12. กิจกรรม จัดท าวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 2  
13. กิจกรรม สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 4  
14. กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  
15. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1  
16. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2  
17. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น (วิทย์สุขภาพฯ)  
18. โครงการ ลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล  
19. โครงการ อบรมยุวมัคคุเทศก์อาสาท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอยุธยา  
20. โครงการ ท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : เส้นทางท่องเที่ยวคลองสระบัว  
21. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1  
22. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 2  
23. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง งานหัตถกรรมดอกไม้จากดินไทย  
24. โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก  
25. กิจกรรม วันส าคัญตามประเพณี (วันลอยกระทง)  
26. กิจกรรม วันสงกรานต์  
27. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ท าบุญวัดบรมพุทธาราม)  
28. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา)  
29. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวิสาขบูชา)  
30. กิจกรรม วันอนุรักษ์มรดกไทย  
31. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา)  
32. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (หล่อเทียน)  
33. กิจกรรม วันส าคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา)  
34. โครงการ  สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาเมืองเก่ากับ

บริบทสังคมร่วมสมัย”  
35. โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมที่ 1 (วิจัย

มรดกสถาปัตยกรรมในบริบทร่วมสมัยฯ)  
36. โครงการ อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยากิจกรรมท่ี 2 (ถอด

บทเรียน การอนุรักษ์แหล่งศิลปะกรรมฯ)  
37. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 1  
38. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 2  
39. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 3  
40. กิจกรรม สอนน้องเรียนศิลป์ รุ่น 4 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  กิจกรรมวันลอยกระทง 
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โครงการด้านการสืบสานโครงการตามพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
คณะครุศาสตร ์
1. การพัฒนากระบวนการนิเทศระหว่างฝึกประสบการณ์สอนในสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาครู ครูพี่เลี้ยงและ

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 
2. กิจกรรมค่ายวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในจังหวัด

สระแก้ว 
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต ารวจ

ตระเวนชายแดน จังหวัดสระแก้ว 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
-  โครงการรักษ์น้ า รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการผักตบชวาให้เป็นดินและปุ๋ย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. โครงการ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร 
2. โครงการ การใช้ประโยชน์และการขยายพันธ์พืชพ้ืนบ้านในต าหรับยาแผนโบราณ 
3. โครงการ วัสดุกรองน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 
4. โครงการ การก าจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน เพ่ือผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนระดับครัวเรือน 
5. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
6. โครงการ นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. โครงการ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในชุมชน บ้านคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.

พระนครศรีอยุธยา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. โครงการ การประยุกต์ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาเยาวชน    
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงพ้ืนที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้วยศาสตร์พระราชา 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เพ่ือตอบสนองการบริการวิชาการตามศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
สถาบันอยุธยาศึกษา 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. การจัดนิทรรศการตามโครงการพระราชด าริ รัชกาลที่ 9 



ภาพกิจกรรม 
คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน 

ของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




