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เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
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ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณะ.......  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แบบสัมภาษณ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและ 
สถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 
55 
58 
62 
 
 

63 
64 
84 
 
 

91 
91 
107 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- จ - 
 

สารบัญตาราง 
 
 
 
ตารางท่ี 2.1   ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานแยกตามประเภทบุคลากร     9 
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ตารางท่ี 2.4   ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  12 
  ระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 
ตารางท่ี 2.5   เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา    13 

ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561  
ตารางท่ี 2.6   เปรียบเทียบข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของนักศึกษา 14 14     
 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 
ตารางท่ี 2.7   เปรียบเทียบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีแต่ละคณะ   15 

ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 
ตารางท่ี 2.8   เปรียบเทียบจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561   16 
ตารางท่ี 2.9  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี   17 

(ภาคปกติ) จ าแนกตามคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 2.10  ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์   18 

(หลักสูตร 5 ปี) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 2.11  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา     19 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 2.12  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา    20 

คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 2.13  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา     21 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 2.14   งบประมาณและจ านวนโครงการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามหน่วยงาน   22 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 2.15   งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย     23 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 2.16   ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน    24 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 2.17   เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน    25 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561  
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ตารางท่ี 2.18   เปรียบเทียบงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   26 

ที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561  
ตารางท่ี 2.19  เปรียบเทียบข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการสืบสานโครงการ   27 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 

ตารางท่ี 3.1  ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรรลุตามตัวชี้วัด    34 
  7 หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 3.2   ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 35 
ตารางท่ี 3.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   36 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.4   ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ     37 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.5   ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    38 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.6   ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา     39 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.7  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสถาบันอยุธยาศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 40 
ตารางท่ี 3.8  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  41 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.9   ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  40 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 3.10  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  41 

จ าแนกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
ตารางท่ี 3.11   เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน    42 

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  
ตารางท่ี 3.12   ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ    43 

จ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ตารางท่ี 3.13  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ    44 

จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 
ตารางท่ี 3.14   ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก    45 

จ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ตารางท่ี 3.15  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน/ส านัก   46 

จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 
ตารางท่ี 3.16  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    47 

จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 
ตารางท่ี 3.17  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ   48 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ตารางท่ี 3.19   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน   50 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.20   ข้อมูลจ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามประเภทการให้บริการ  51 

ของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.21  สรุปผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ    52 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.22   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    55 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.23   ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   56 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.24   สรุปผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  57 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางที่ 3.25 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   58 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.26   ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  59 

จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 3.27   สรุปผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการ  60 

อันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 4.1  สรุปผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   64 
ตารางท่ี 4.2   ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  65 
ตารางท่ี 4.3  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก    66 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 4.4  รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีด้านคุณลักษณะ  67 
  ของผู้น าองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 4.5   รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีด้านประสิทธิภาพ  69 
  การบริหารงานของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 4.6   รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์   72 
  การบริหารงานตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 4.7   รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   76 
  ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 4.8   รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   77 

ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 4.9   รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   80 
  ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ตารางท่ี 5.1   ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก   93  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 



 
บทสรุป 

ส ำหรับผู้บริหำร 

 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 
และมาตรา 50 คณะกรรมการติดตามฯ มีภารกิจในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และคณบดีหรือผู้บริหารหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเสนอรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาผลการประเมิน 

คณะกรรมการติดตามฯ จึงขอสรุปผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
7 หน่วยงาน ประกอบด้วย คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน 3 ด้าน คือ 
ด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณการเงิน (ค่าน้ าหนัก 0.40) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ค่าน้ าหนัก 0.30) 
และด้านคุณภาพการบริหารงาน (ค่าน้ าหนัก 0.30) โดยมีผลประเมินการบริหารงานดังนี้  

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 4.34 คะแนน  
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 4.49 คะแนน 
3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตระกูล)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 3.90 คะแนน 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 4.12 คะแนน 
5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง) 
 ผลประเมินอยู่ในระดับมาก    คะแนนประเมิน 4.24 คะแนน 
6. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ)  
 ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนประเมิน 4.64 คะแนน 
7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
 ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  คะแนนประเมิน 4.61  คะแนน 
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 โดยผลประเมินกำรบริหำรงำนของคณบดีและผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ทั้ง 3 ด้ำน มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. คณบดีคณะครุศำสตร์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สุวิทย์ ไวยก ุล) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.34 คะแนน) 
ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (5 คะแนน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 93.88 
(ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.12) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
(4.16 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (3.63 คะแนน)  

2. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน โชติเวศย์ศิลป์)
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.49 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (5 คะแนน) 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 93.31 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 2.69) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ผลประเมินอยู่ในระดับดี (4.19 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยู่ในระดับมาก 
(4.10 คะแนน)  

3. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร (รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ หล่อตระกูล) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(3.90 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (4 คะแนน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ร้อยละ 96.80 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.80) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ผลประเมิน
อยู่ในระดับดี (4.03 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (3.90 คะแนน) 

4. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.12 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (4 คะแนน)  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 71.74 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 24.26) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ ผลประเมินอยู่ในระดับดี (4.46 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยู่ในระดับมาก 
(3.93 คะแนน)  

5. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตกัลยำ มฤครัฐอินแปลง) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.24 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (4 คะแนน) 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 54.12 (ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 4.18) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน/ส านัก ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมิน
อยู่ในระดับมาก (3.81 คะแนน) 

6. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ (อำจำรย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(4.64 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (5 คะแนน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ร้อยละ 100.00 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.00) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก 
ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน ผลประเมินอยู่ในระดับมาก 
(3.79 คะแนน) 

7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช ปุริสังคหะ) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.61 คะแนน) ประกอบด้วย ด้านยุทธศาสตร์ ผลประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  
(5 คะแนน) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 100.00 (สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 4.00) ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน/ส านัก ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) และด้านคุณภาพการบริหารงาน 
ผลประเมินอยู่ในระดับมาก (3.71 คะแนน) 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะจาก 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณบดแีละผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศำสตร์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล) 
1.1 ควรมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.2 ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งทักษะ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
1.3 ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 40.00) และต าแหน่งทางวิชาการ 

(ร้อยละ 60.00) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
1.4 ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ร่วมกันพัฒนาประเด็นข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบและทิศ

ทางการวิจัยทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และใช้ เป็นแนวทางส าหรับการท าวิจัย
ของคณะ รวมทั้งใช้ประโยชน์ส าหรับการของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

1.5 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกคนท าวิจัย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1.6 ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในการให้บริการทางวิชาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่การให้บริการของคณะ 

1.7 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ เพ่ือปลูกฝังความมีวินัย
และจิตอาสา 

1.8 ควรส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ของอยุธยาและชาติ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจ 

1.9 ควรส่งเสริมให้บุคลการท าผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือยกระดับ  
งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา 

1.10  ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารงานและเป็นที่พ่ึงให้กับสถานศึกษา
ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ 

 
2. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน โชติเวศย์ศลิป์)  

2.1 ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
และรายงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเพ่ิมทักษะ 
คุณวุฒิการศึกษา การท าผลงานวิชาการ การท าวิจัย การบริการวิชาการ และควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษา
การวิจัยในระดับคณะ 

2.3 ควรมีการบริหารโครงการ การเงิน งบประมาณ การลงทะเบียน  และการให้ค าปรึกษาหรือ
การพบปะนักศึกษาท่ีมีระบบชัดเจนมีประสิทธิภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

2.4 ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน
และไม่ซ้ าซ้อน โดยการก าหนดวัน เวลา ที่แน่นอน เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างทั่วถึง 
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2.5 ควรปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมวิชาและหลักสูตรใหม่ๆ ตารางการเรียนการสอน ห้องเรียน 
ภาระงานของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและทันสมัยกับ  
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2.6 ควรส่งเสริมนักศึกษาของคณะให้มีจิตอาสาท างานบูรณาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม และเผยแพร่ผลงานที่ดีของคณะและมหาวิทยาลัยให้
ชุมชนและท้องถิ่น 

2.7 ควรสนับสนุนให้ทุนอาจารย์ศึกษาดูงาน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  

2.8 ควรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่ขาดแคลนในพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เช่น ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์  เป็นต้น 

 
3. คณบดคีณะวิทยำกำรจัดกำร (รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจฉรำ หล่อตระกูล)  

3.1 ควรมีการก ากับการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย รวมถึง
การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่จะท าให้บุคลากรของคณะท างานร่วมกันเป็นทีมงานเดียวกัน มีความเป็นพ่ีน้อง
และความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

3.2 ควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของคณะด้วยการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและท างานให้เกิดประสิทธิผล 

3.3 ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแบบแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากร 
เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

3.4 ควรจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการดูแลและบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.5 ควรมีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนทั้งการเพ่ิม
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ และงานวิจัย 

3.6 ควรวางระบบที่ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้ให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
4. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)  

4.1 ควรหากลยุทธ์ในการรับนักศึกษาให้ได้จ านวนเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
4.2 ควรท าการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง แล้วปรับหลักสูตรและท าการผลิตบัณฑิต 

ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.3 ควรเร่งหากลยุทธ์ในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เนื่องจากในบางหลักสูตรมีต้นทุนสูง 
4.4 คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการบริการวิชาการ จึงควรก าหนดทิศทาง 

ที่ชัดเจนในการหารายได้จากการบริการทางวิชาการ 
4.5 ควรก ากับติดตาม การเรียน และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 
4.6  ควรเร่งก ากับติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
4.7 ควรตั้งกลุ่มติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน  

และเป็นผู้น าในมหาวิทยาลัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนแบบ online 



- ฐ - 
 

 

 

4.8 ควรหากลยุทธ์ในการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ากับจุดเด่นของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่เป็นเมืองมรดกโลก 

4.9 ควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านที่คณะมีความเชี่ยวชาญ 
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

4.10 ควรเป็นผู้น าในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับคณะ เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับคณะ/สถาบัน/ส านัก ในมหาวิทยาลัย 

 
5.  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุจิตกัลยำ มฤครัฐอินแปลง)  

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่เน้นให้มหาวิทยาลัยมีการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยไปพัฒนาผลผลิตและการพัฒนาสังคมให้มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามแผนการพัฒนาประเทศ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขณะเดียวกันได้เน้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิชาการ 
ที่เพ่ิมศักยภาพทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาและแข่งขันมากข้ึน จึงมีข้อเสนอแนะจากการประเมินดังนี้ 

5.1 ควรมีการจัดท าแผนการวิจัยระยะ 5 ปี หรือแผนระยะยาว 10 ปี เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดทิศทางการวิจัยและตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง โดยการน าโจทย์งานวิจัยของทั้งสองจังหวัดมาจัดท าแผนกลยุทธ์การวิจัยให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

5.2 ควรมีทีมนักวิจัยจากคณะต่างๆ มาร่วมกันท าวิจัยแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างผลการวิจัยที่สอดคล้อง
กับความต้องการและปัญหาท้องถิ่น 

5.3 ควรเพ่ิมกองทุนวิจัยเพ่ือพัฒนางานวิจัยที่มีอยู่ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัย (2) ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (3) ทุนวิจัยเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาจก าหนดสัดส่วนวงเงินกองทุนวิจัยด้านต่างๆ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30 : 30 : 40)  

5.4 ควรจ้างนักวิจัยชั้นน ามาประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ด้านสังคมศาสตร์ 
ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือท าการวิจัย
ตามนโยบายและเป็นระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentor) ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ 

 
6. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันอยุธยำศึกษำ (อำจำรย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)  

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกและเน้น  
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงควรมีการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาโดยการปรับแผน
และกิจกรรมดังนี้ 

6.1 ควรการก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เน้นการค้นคว้า ศึกษา ข้อมูล  
และวิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส าคัญของประเทศ 

6.2 ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรม
ที่ปฏิบัติงานประจ าในสถาบันอยุธยาศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือเป็นบุคลากรที่พัฒนางานสถาบันอยุธยาศึกษาให้เข้มแข็ง
และมีศักยภาพทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
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6.3 ควรปรับปรุงพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานเป็นประจ าที่มีระบบสารสนเทศที่ดีและทันสมัย 
เช่น แหล่งค้นคว้าเรียนรู้ของคนไทยและชาวต่างชาติ 

6.4 ควรก าหนดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดให้เหมาะสม โดยเน้นตัวชี้วัดที่ท้าทาย 
การพัฒนาเพิ่มข้ึนในแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
7. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช  ปุริสังคหะ) 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ  
การเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์สู่ชุมชน/ท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คุณภาพแรงงาน คุณภาพ
การจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยอาศัยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนาเรียนรู้และการวิจัยเพิ่มข้ึน คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

7.1 ควรจัดท าแผนในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว เพ่ือรองรับการเป็น e-university โดยเน้นการพัฒนาเครือข่าย และฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ  

7.2 ควรมีการพัฒนาและจัดท า Software แบบชุดการเรียนรู้เบ็ดเสร็จเป็นชุดวิชาและ/หรือเป็น
กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กับประชาชนที่สนใจ 

7.3 ควรร่วมจัดท าหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจาก Disruptive Technology ให้มากขึ้น 

7.4 ควรเพ่ิมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์ระบบ
และพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ Digital Technology ยุคใหม ่
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   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยข้อบังคับดังกล่าว
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ให้มีอ านาจหน้าที่ 
ตามมาตรา 39 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กล่าวคือมีอ านาจหน้าที่
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการศึกษา 
การวิจัย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
และให้รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก เสนอความคิดเห็น
ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561  

คณะกรรมการติดตามฯ จึงได้ด าเนินการก าหนดเกณฑ์ วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงาน
ของผู้รับการประเมิน และจัดท ารายงานผลการติดตามเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค ์
1.2.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 

1.2.2 เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก 
พร้อมข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือทราบและพิจารณา 

 

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1 มหาวิทยาลัย คณะ และสถาบัน/ส านัก น าผลการประเมินไปทบทวนปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

1.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ 
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1.4 วิธีด ำเนินกำร  
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและ

สถาบัน/ส านัก ตามช่วงเวลาการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
โดยมีกรอบและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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
การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร มาใช้ในการประเมินผลงานของอธิการบดี 

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

 
1.4.1 แหล่งข้อมูล 

ด้ำนที่ 1 ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ 
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการเงิน

งบประมาณ พิจารณาจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณจริงในภาพรวมเทียบกับค่าเป้าหมายตามที่
รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวมของคณะและสถาบัน/ส านัก เทียบกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของคณะและสถาบัน/ส านัก ที่สอดคล้องและรองรับ 
ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะและ
สถาบัน/ส านัก และจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 
โดยรวบรวมข้อมูลจากกองนโยบายและแผน คณะ และสถาบัน/ส านัก  

ด้ำนที่ 2  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (ประกอบด้วยคณะ 4 คณะ 
คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และระดับสถาบัน/ส านัก ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ประกอบด้วยสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งประกอบด้วย 
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- ระดับหลักสูตร  จ านวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 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 การบริหาร
จัดการภายในหน่วยงาน องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร และ
ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ 
คณะกรรมการติดตามฯ ด าเนินการรวบรวมแบบสอบถามความคิดเห็นต่อ 

การบริหารงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 
ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประกอบด้วย  
1.1 ด้านความเป็นผู้น าองค์กร ได้แก่ ภาวะผู้น า นักคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ 

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทีมงานที่ดี ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
กลุ่มคนที่หลากหลาย ให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนผู้ร่วมงานทุกระดับ ให้ก าลังใจผู้ร่วมงาน เสียสละ
ประโยชน์ส่วนตน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน มีการตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผล
และความถูกต้อง มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จ 

1.2 ด้านสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ ได้แก่ ความเป็นนักนวัตกรรม 
(Innovator) ความเป็นตัวแทนองค์กร (Broker) ความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับ (Producer) ความเป็น
ผู้อ านวยการ (Director) ความเป็นนักก ากับติดตาม (Monitor) ความเป็นนักประสานงาน (Coordinator) 
ความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา (Mentor) และความเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) 

2. ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน 
การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และการมพีฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย   

3. ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจของคณะและสถาบัน/ส านัก ประกอบด้วย 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และการด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ 
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1.4.2 เครื่องมือในกำรประเมิน 

จากกรอบการประเมินข้างต้น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และแบบสัมภาษณ์จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ตามเกณฑ์ข้างต้น เพ่ือประเมิน
คุณภาพการบริหารงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

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)  

1.4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกลุ่มเป้ำหมำยกำรประเมิน 

ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการ
สถาบัน/ส านัก รวมถึงข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในประเด็นคุณภาพการบริหารงาน
ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้บริหาร บุคลากรภายนอก นักศึกษา และศิษย์เก่า  

แบบสัมภาษณ์ฯ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จ านวนทั้งสิ้น 83 คน พร้อมข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ตัวแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะและสถาบัน/ส านัก จ านวน 21 คน 
ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าคณะ/สถาบัน/ส านัก  

กลุ่มที่ 2 ตัวแทนผู้บริหารคณะ/สถาบัน/ส านัก จ านวน 22 คน ประกอบด้วย คณบดี 
ผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ผู้บริหารระดับรองคณบดี/รองผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

กลุ่มที่ 3 ตัวแทนบุคลากรภายในคณะ/สถาบัน/ส านัก จ านวน 15 คน ประกอบด้วย 
หัวหน้าส านักงานของคณะ/สถาบัน/ส านัก ตัวแทนคณาจารย์ และตัวแทนประธานสาขาวิชา 

กลุ่มที่ 4 นักศึกษาและศิษย์เก่า จ านวน 25 คน ประกอบด้วย ตัวแทนนักศึกษาของแต่ละคณะ 
นายกสโมสรนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละคณะ 

 

 
 



- 5 - 
 

 

   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

1.5 กำรวิเครำะห์และเกณฑก์ำรประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์และการประเมินผลไว้ 3 ด้าน ดังนี้  

ด้ำนที่ 1  ด้ำนยุทธศำสตร์และกำรเงินงบประมำณ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะและสถาบัน/ส านัก การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
และผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน และการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ พิจารณาจากเกณฑ์ตามผลการบรรลุเป้าหมายร้อยละของการเบิกจ่าย
ตามที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พิจารณาจากร้อยละ
ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดและร้อยละของผลด าเนินงานโครงการ ตามหลักเกณฑ์คะแนนและระดับ
การแปลผลดังนี้ 

 

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 2560 โดยก าหนดช่วงคะแนน  
การประเมินและระดับการแปลผล 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 าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยก าหนดช่วงคะแนนการประเมิน และระดับ
การแปลผล ดังนี้ 

 

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



- 6 - 
 

 

   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

   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  

หมำยเหตุ  ที่มาของคะแนนการประเมินเป็นคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
ระดับสถาบัน/ส านัก และระดับหลักสูตร 
  

ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณลักษณะของผู้น ำองค์กร ประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร และ
ผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรงำนตำมพันธกิจ 

ก) จำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรบริหำรงำน  
 วิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

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) จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มบุคคลที่ เกี่ยวข้องต่อกำรบริหำรงำนของคณบดีและ

ผู้อ ำนวยกำรสถำบัน/ส ำนัก  

 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
จากประเด็นค าถาม เช่น ความต้องการและความคาดหวังในฐานะของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย คุณภาพบัณฑิต ภาวะผู้น า/ความสามารถ การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับการสัมภาษณ์   
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

บทที่ 2 
สารสนเทศของคณะและสถาบัน/ส านัก 

 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วยคณะ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการรวบรวมสารสนเทศ
ด้านการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.2  ข้อมูลด้านบุคลากร 
2.3  ข้อมูลด้านนักศึกษา 
2.4  ข้อมูลด้านหลักสูตร  
2.5  ข้อมูลด้านงบประมาณ 
2.6  ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
2.7  ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 
2.8  ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.9  ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

2.10  ข้อมูลด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน

ด้านยุทธศาสตร์ของคณะและสถาบัน/ส านัก ทั้ง 7 หน่วยงาน จากรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 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 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 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 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม องค์ความรู้และงานวิจัยสู่

การน าไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและบูรณาการ การวิจัยและการบริการวิชาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 

2.1.6 สถาบันอยุธยาศึกษา ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม 

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

4. การพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรและ 
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2.2 ข้อมูลด้านบุคลากร 

ข้อมูลบุคลากรของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ รายละเอียดดังตารางที่ 2.1 - 2.4 

 

ตารางท่ี 2.1  ข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานแยกตามประเภทบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเภทบุคลากร 
หน่วยงาน 

รวมท้ังสิ้น (คน) 
คณะครุศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

บุคลากรสายวิชาการ                 
ข้าราชการพลเรือน 13 22 17 36 - - - 88 
พนักงานมหาวิทยาลัย 56 78 48 63 - - - 245 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ - 7 - - - - - 7 
ครูโรงเรียนสาธิต 39 - - - - - - 39 

รวม (1) 108 107 65 99 - - - 379 
บุคลากรสายสนบัสนนุ                 
ข้าราชการพลเรือน 1 1 1 1 1 1 1 7 
ลูกจ้างประจ า 1 - 1 - - - 1 3 
พนักงานมหาวิทยาลัย 12 6 8 14 6 8 21 75 
พนักงานราชการ 1 3 - - 2 1 1 8 
เจ้าหน้าท่ีประจ าตามสญัญา 3 1 2 7 - 3 20 36 

รวม (2) 18 11 12 22 9 13 44 129 
รวมท้ังสิ้น 126 118 77 121 9 13 44 508 

ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 จากตารางที่ 2.1 เมื่อเปรียบเทียบบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่มีบุคลากรมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ จ านวน 126 คน 
รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 121 คน และน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 9 คน  

 ทั้งนี้ ประเภทของบุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ข้าราชการพลเรือน ครูโรงเรียนสาธิต และอาจารย์ชาวต่างประเทศ ตามล าดับ 
และประเภทของบุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญา พนักงานราชการ ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจ าตามล าดับ 
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ตารางที่ 2.2  จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา 

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

1. คณะครศุาสตร ์
วิชาการ - - - - 46 66.67 23 33.33 69 
สนับสนุน 1 5.56 16 88.89 1 5.56 - - 18 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
วิชาการ - - 7 6.54 74 69.16 26 24.30 107 
สนับสนุน 1 9.09 6 54.55 4 36.36 - - 11 

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

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิชาการ - - - - 68 68.69 31 31.31 99 
สนับสนุน 6 27.27 15 68.18 1 4.55 - - 22 

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

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

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิชาการ - - - - - - - - - 
สนับสนุน 15 34.09 23 52.27 6 13.64 - - 44 

รวมท้ังสิ้น 
วิชาการ - - 7 2.06 244 71.76 89 26.18 340 
สนับสนุน 29 22.48 83 64.34 17 13.18 - - 129 

  29 6.18 90 19.19 261 55.65 89 18.98 469 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 จากตารางที่ 2.2 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของ 7 หน่วยงาน รวม 469 คน (ไม่รวมสายสนับสนุนที่สังกัดส านักงานอธิการบดี 162 คน และครู
โรงเรียนสาธิต 39 คน) เป็นสายวิชาการ 340 คน (ร้อยละ 74.61) และสายสนับสนุนวิชาการ 129 คน (ร้อยละ 25.39) โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 89 คน (ร้อยละ 23.48) 
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ตารางท่ี 2.3 จ านวนบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หน่วยงาน 
คุณวุฒิ

การศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมท้ังสิ้น 

อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ศาสตราจารย ์ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 

ปริญญาเอก 19 3 -  -  22 31.88 

ปริญญาโท 43 4 -  -  47 68.12 

รวม 62 7 -  -  69 100.00 

ร้อยละ 89.86 10.14 -  -  100.00   

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

ปริญญาเอก 12 14 -  -  26 26.00 

ปริญญาโท 65 9 -  -  74 74.00 

รวม 77 23 -  -  100 100.00 

ร้อยละ 77.00 23.00 -  -  100.00 - 

คณะวิทยาการจัดการ 

ปริญญาเอก 7 2 -  -  9 13.85 

ปริญญาโท 48 6 2 -  56 86.15 

รวม 55 8 2 -  65 100.00 

ร้อยละ 84.62 12.31 3.08 -  100.00 - 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

ปริญญาเอก 16 13 3 -  32 32.32 

ปริญญาโท 49 18 -  -  67 67.68 

รวม 65 31 3 -  99 100.00 

ร้อยละ 65.66 31.31 3.03 -  100.00 - 

รวมท้ังสิ้น 

ปริญญาเอก 54 32 3 -  89 26.73 

ปริญญาโท 205 37 2 -  244 73.27 

รวม 259 69 5 -  333 100.00 

ร้อยละ 77.78 20.72 1.50 -  100.00 - 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

จากตารางที่ 2.3 บุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานมีจ านวนทั้งหมด 333 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 
จ านวน 259 คน (ร้อยละ 77.78) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 69 คน (ร้อยละ 20.72) และรองศาสตราจารย์ จ านวน 5 คน 
(ร้อยละ 1.50 ) ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์
มากที่สุด (ร้อยละ 34.34)  

หมายเหตุ   ไม่รวมครูโรงเรียนสาธิต 39 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ 7 คน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 2.4  ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2561 

หน่วยงาน 

บุคลากรสายวชิาการ
ทั้งหมด 

บุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ. 2560 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 เปรยีบเทียบปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 กบั พ.ศ. 2560 
+เพิ่มขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. คณะครศุาสตร ์ 67 69 18 26.87 24 34.78 +7.91 6 8.96 7 10.14 +1.18 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 103 100 28 27.88 26 26.00 -1.88 16 15.38 23 23.00 +7.62 

3. คณะวิทยาการจัดการ 65 65 9 13.64 9 13.85 +0.21 9 10.61 10 15.38 +4.78 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96 99 29 30.21 31 31.31 +1.10 27 28.13 34 34.34 +6.21 

รวม 331 333 84 25.40 90 27.03 +1.63 58 17.50 74 22.22 +4.72 
ที่มา งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 จากตารางที่ 2.4 เปรียบเทียบจ านวนบุคลากรสายวิชาการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2560 พบว่าในภาพรวมบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 1.63) เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่ามี 3 คณะ ที่มีร้อยละเพ่ิมขึ้น โดยคณะครุศาสตร์เพ่ิมขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 7.91) รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 1.10) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 0.21) ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ลดลง (ร้อยละ 1.88)  

 จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการพบว่าในภาพรวมเพ่ิมขึ้นทุกคณะ (ร้อยละ 4.72) แต่เมื่อเปรียบเทียบรายคณะพบว่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพ่ิมข้ึนมากที่สุด (ร้อยละ 6.12) รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 6.21) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 4.78 และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 1.18) ตามล าดับ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2.3 ข้อมูลด้านนักศึกษา 

ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 ทั้ง 4 คณะ รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 - 2.7 

ตารางท่ี 2.5  เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามคณะและระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561  

ระดับการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

รวม 

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

ปริญญาตรี 

ภาคปกติ 1,541 1,486 1,479 1,712 1,828 1,398 1,121 1,171 1121 775 815 939 5,149 5,300 4,937 
ภาคพิเศษ/

กศ.บป. 2 -  - 584 455 271 885 654 284 154 101 62 1,625 1,210 617 

รวม 1,543 1,486 1,479 2,296 2,283 1,669 2,006 1,825 1,405 929 916 1,001 6,774 6,510 5,554 

ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 215 196 84 - -  - - -  - - -  - 215 196 84 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 233 162 76 46 24  - 25 37 17 - -  - 304 223 93 

ปริญญาเอก ภาคพิเศษ/
กศ.บป. 11 11  - - -  - - -  - - -  - 11 11 - 

รวมท้ังสิ้น (คน) 2,002 1,855 1,639 2,342 2,307 1,669 2,031 1,862 1,422 929 916 1,001 7,304 6,940 5,731 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่สิน้สุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศกึษา (วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 

 
จากตารางที่ 2.5 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 จ านวนนักศึกษาในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีการศึกษา 2561 ลดลงจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 

1,209 คน คิดเป็นร้อยละ 17.42 และมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 96.91 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.09 ส าหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาลดลงจากปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 58.84 เนื่องจากมีการปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 2.6  เปรียบเทียบข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

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 ์ 619 468 75.61 151 24.39 391 308 78.77 83 21.23 375 288 76.80 87 23.20 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 339 181 53.39 158 46.61 496 293 59.07 203 40.93 631 340 53.88 291 46.12 

3. คณะวิทยาการจัดการ 386 203 52.59 183 47.41 400 202 50.50 198 49.50 456 208 45.61 248 54.39 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 432 178 41.20 254 58.80 345 190 55.07 155 44.93 343 180 52.48 163 47.52 

รวม/ร้อยละ 1,776 1,030 58.00 746 42.00 1,632 993 60.85 639 39.15 1,805 1,016 56.29 789 43.71 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. ป.บัณฑิต 111 92 82.88 19 17.12 120 112 93.33 8 6.67 91 72 79.12 19 20.88 

2. ปริญญาโท 27 3 11.11 24 88.89 78 1 1.28 77 98.72 28 ---------- อยู่ระหว่างการศึกษา ---------- 

3. ปริญญาเอก  ---------------------------------------------------------------------- ปิดหลักสูตร ---------------------------------------------------------------------- 

รวม 138 95 68.84 43 31.16 198 113 57.07 85 42.93 91 72 79.12 19 20.88 

ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วนัที่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา (วันที ่31 พฤษภาคม 2561) 

จากตารางที่ 2.6  จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของทุกคณะระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 ระดับปริญญาตรีมีอัตราการส าเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 58.00 ร้อยละ 60.85 และร้อยละ 56.29 ส าหรับระดับบัณฑิตศึกษาคิดเป็นร้อยละ 68.84 ร้อยละ 57.07 และร้อยละ 79.12 ตามล าดับ  
 
หมายเหตุ ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของนักศึกษาไม่นับรวมบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาค้างรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตารางท่ี 2.7  เปรียบเทียบข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีแต่ละคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 

หน่วยงาน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
(คน) 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวนผู้มีงานท า 

เทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร ์
2558 362 345 95.30 303 87.83 

2559 526 508 96.58 433 85.24 

2560 317 314 99.05 283 90.13 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

2558 211 165 78.20 117 70.91 

2559 219 181 82.65 124 68.51 

2560 367 325 88.56 220 67.69 

คณะวิทยาการจัดการ 
2558 321 275 85.67 220 80.00 

2559 206 192 93.20 133 69.27 

2560 282 254 90.07 134 52.76 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

2558 336 278 82.74 220 79.14 

2559 216 177 81.94 168 94.92 

2560 261 257 98.47 177 68.87 

รวม 
2558 1,230 1,063 86.42 860 80.90 

2559 1,167 1,058 90.66 858 81.10 

2560 1,227 1,150 93.72 814 70.78 
ที่มา งานประกันคุณภาพ ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

จากตารางที่ 2.7  ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้ง 4 คณะ รวมจ านวน 1,227 คน ผลการส ารวจ
จากผู้ตอบแบบสอบถาม 1,150 คน มีงานท า 814 คน คิดเป็นร้อยละ 70.78 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 10.32   
โดยบัณฑิตที่มีงานท ามากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.13 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 68.87 
และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 52.76 

 

หมายเหตุ การเก็บข้อมูลภาวะการมีงานท าเป็นข้อมูลบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาก่อนมีการประเมิน 1 ปีการศึกษา  
นับรวมบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาค้างรุ่น 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.4 ข้อมูลด้านหลกัสูตร  

 ในระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มีข้อมูลหลักสูตร สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 - 2.13 

 

ตารางท่ี 2.8  เปรียบเทียบจ านวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอน ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561  

หน่วยงาน 
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

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 2561) 

 

จากตารางที่ 2.8 ระหว่างปีการศึกษา 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้น 2 หลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ  
(การจัดการธุรกิจโรงแรม และการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่) โดยในปีการศึกษา 2560 มีการปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ในคณะครุศาสตร์ (การบริหารการศึกษา) 
และปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตารางท่ี 2.9   ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) จ าแนกตามคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หน่วยงาน 
นักศึกษา 

(คน) 
อาจารย์ประจ าคณะ 

(คน) 
สัดส่วน 

อาจารย์ : นักศึกษา 
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

(บาท) 

1. คณะครุศาสตร์ 1,479 69 1 : 21.43 38,819.83 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,398 100 1 : 13.98 47,332.28 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,121 65 1 : 17.25 47,660.14 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 939 99 1 : 09.48 94,365.85 

รวม 4,937 333 1 : 14.83 - 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 

จากตารางที่ 2.9 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากท่ีสุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 94,365.85 บาท และน้อยที่สุด คือ 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 38,819.83 บาท สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันในภาพรวมคิดเป็น 1 : 14.83 ซึ่งคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปัจจุบันมากที่สุด คือ คณะ
ครุศาสตร์ 1 : 21.43 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 : 9.48 สาเหตุที่ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าคณะอ่ืน เนื่องจากมี
ค่าใช้จ่ายวัสดุห้องปฏิบัติการ และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงกว่าทุกคณะ  
 

หมายเหตุ 1. จ านวนอาจารย์ไม่นับรวมครูโรงเรียนสาธิตและอาจารย์ชาวต่างประเทศ 

  2. ไม่นับรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ/กศ.บป. จ านวน 617 คน 
 



 - 18 – 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

ตารางที่ 2.10 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย ์
ประจ าหลักสูตร 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย ์: นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. คณิตศาสตร์ (ค.บ.) 155 6 1 : 25.83 38,668.58 

2. วิทยาศาสตร์ (ค.บ.) 141 6 1 : 23.50 41,808.96 

3. สังคมศึกษา (ค.บ.) 161 6 1 : 26.83 39,372.24 

4. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) 172 6 1 : 28.67 38,330.51 

5. คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) 141 7 1 : 20.14 49,217.63 

6. พลศึกษา (ค.บ.) 161 5 1 : 32.20 23,576.20 

7. การสอนภาษาไทย (ค.บ.) 167 5 1 : 33.40 33,177.90 

8. การสอนภาษาอังกฤษ (ค.บ.) 147 5 1 : 29.40 38,402.13 

9. การประถมศึกษา (ค.บ.) 160 6 1 : 26.67 42,477.80 

10. การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย (ค.บ.) 74 5 1 : 14.80 44,999.12 

รวม/เฉลี่ย 1,479 57 1 : 25.95 38,819.83 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 

จากตารางที่ 2.10 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตร์มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวม จ านวน 
38,819.83 บาท ซึ่งหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษามีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด จ านวน 49,217.63 บาท และน้อยที่สุด 
คือ หลักสูตรพลศึกษา จ านวน 23,576.20 บาท สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวม คิดเป็น 1 : 25.95  
โดยหลักสูตรที่มสีัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากท่ีสุด คือ หลักสูตรการสอนภาษาไทย คิดเป็น 1 : 33.40 และน้อยที่สุด คือ 
หลักสูตรการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย คิดเป็น 1 : 14.80    

 

หมายเหตุ   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะครุศาสตร์ จ านวน 69 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน 57 คน อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาชีพครูและบัณฑิตศึกษา จ านวน 12 คน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
ตารางท่ี 2.11  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย ์: นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 190 16 1 : 11.88 54,541.94 

2. การพัฒนาชุมชนและสังคม (ศศ.บ.) 114 7 1 : 16.29 44,051.67 

3. รัฐประศาสนศาสตร ์(ศศ.บ.)  251 8 1 : 31.38 34,102.48 

4. ศิลปกรรม (ศศ.บ.) 54 6 1 : 9.00 74,782.64 

5. ภาษาไทย (ศศ.บ.) 92 8 1 : 11.50 51,895.88 

6. ดนตรีไทย (ศศ.บ.) 36 6 1 : 06.00 46,544.69 

7. ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.) 133 5 1 : 26.60 32,394.12 

8. การปกครองท้องถิ่น (รป.บ.) 112 5 1 : 22.40 36,980.41 

9. นิเทศศาสตร ์(นศ.บ.) 80 6 1 : 13.33 57,075.63 

10.นิติศาสตร์ (น.บ.) 110 7 1 : 15.71 46,254.56 

11.ประวัติศาสตร์ (ศศ.บ.) 32 5 1 : 6.40 63,850.77 

12.สหวิทยาการอิสลาม (ศศ.บ.) 34 5 1 : 6.80 91,564.99 

13.ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.) 46 5 1 : 9.20 66,555.34 

14.ดนตรีสากล (ศศ.บ.)  68 5 1 : 13.60 50,122.61 

15.ภาษาจีน (ศศ.บ.) 46 6 1 : 07.67 54,227.73 

รวม/เฉลี่ย 1,398 100 1 : 13.98 47,332.28 
ที่มา ส านักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 2.11 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

ในภาพรวม จ านวน 47,332.28 บาท ซึ่งหลักสูตรสหวิทยาการอิสลามมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด จ านวน 
91,564.99 บาท และน้อยที่สุดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น จ านวน 32,394.12 บาท สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
ในภาพรวม คิดเป็น 1 : 13.98 โดยหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  
คิดเป็น 1 : 31.38 และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรดนตรีไทย คิดเป็น 1 : 6.00    
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
ตารางท่ี 2.12  ข้ อมู ล ต้ นทุ น ต่ อหน่ ว ยผลผลิ ต และสั ด ส่ วนอาจ าร ย์ ต่ อนั กศึ กษ า  คณะวิ ทย ากา รจั ด กา ร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย ์
ประจ าหลักสูตร 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย ์: นักศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (บาท) 

1. การบัญชี (บช.บ.) 175 5 1 : 35.00 38,528.19 

2. เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ (บธ.บ.) 30 6 1 : 05.00 80,014.13 

3. การจัดการ (บธ.บ.) 193 5 1 : 38.60 37,003.15 

4. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) 72 5 1 : 14.40 55,918.73 

5. การตลาด (บธ.บ.) 57 5 1 : 11.40 60,766.07 

6. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.) 132 6 1 : 22.00 46,661.03 

7. การจัดการโลจสิติกส์ (บธ.บ.) 268 6 1 : 44.67 32,553.34 

8. การท่องเที่ยว (ศศ.บ.) 78 6 1 : 13.00 88,642.19 

9. ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.) 47 5 1 : 09.40 65,821.46 

10. การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.) 69 5 1 : 13.80 52,842.57 

รวม/เฉลี่ย 1,121 54 1 : 20.76 47,660.14 
ที่มา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 

จากตารางที่ 2.12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในภาพรวม จ านวน 
47,660.14 บาท ซึ่งหลักสูตรการท่องเที่ยวมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด จ านวน 88,642.19 บาท และน้อยที่สุด
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 32,553.34 บาท สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวม คิดเป็น 1 : 20.76  
โดยหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คิดเป็น 1 : 44.67 และน้อยที่สุด 
คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คิดเป็น 1 : 5.00 

 
 

หมายเหตุ   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 64 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 54 คน และอาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร จ านวน 10 คน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
ตารางท่ี 2.13  ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  

หลักสูตร 
นักศึกษา 

(คน) 

อาจารย ์
ประจ าหลักสูตร 

(คน) 

สัดส่วน 
อาจารย ์: นักศึกษา 

ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต 

(บาท) 
1. เกษตรศาสตร ์(วท.บ.) 51 5 1 : 10.20 107,301.85 

2. เคมี (วท.บ.) 27 7 1 : 03.86 215,624.99 

3. วิทยาการคอมพิวเตอร ์(วท.บ.) 86 7 1 : 12.29 86,570.92 

4. คณิตศาสตร ์(วท.บ.) 39 8 1 : 04.88 226,270.30 

5. สาธารณสุขชุมชน (วท.บ.) 119 8 1 : 14.88 62,012.02 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ (วท.บ.) 61 7 1 : 08.71 98,730.09 

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.) 29 5 1 : 05.80 231,053.93 

8. วิศวกรรมการจัดการ (วศ.บ.) 49 9 1 : 05.44 111,191.45 

9. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั (วท.บ.) 129 6 1 : 21.50 53,252.89 

10.วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 75 7 1 : 10.71 122,919.58 

11.จุลชีววิทยา (วท.บ.) 16 5 1 : 03.20 253,332.76 

12.คหกรรมศาสตร ์(วท.บ.) 130 5 1 : 26.00 46,522.96 

13.วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 35 5 1 : 07.00 121,362.26 

14.เทคโนโลยีการผลิตพืช (วท.บ.) 31 5 1 : 06.20 150,356.45 

15.เทคโนโลยีอตุสาหกรรม (ทล.บ.) 62 5 1 : 12.40 107,901.73 

รวม/เฉลี่ย 939 94 1:09.99 94,365.85 
ท่ีมา กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

จากตารางที่ 2.13 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตใน
ภาพรวม จ านวน 94,365.85 บาท ซึ่งหลักสูตรจุลชีววิทยามีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตมากที่สุด จ านวน 253,332.76 บาท 
และน้อยที่สุดหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ จ านวน 46,552.96 บาท และสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวม  
คิดเป็น 1 : 9.99 โดยหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากที่สุด คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คิดเป็น 1 : 26.00 
และน้อยที่สุด คือ หลักสูตรจุลชีววิทยา คิดเป็น 1 : 3.20   

 

หมายเหตุ   จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 99 คน ประกอบด้วยอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จ านวน 94 คน และอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา จ านวน 5 คน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.5 ข้อมูลด้านงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน 567,385,563.29 บาท ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน 

จ านวน 448,827,163.29 บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  จ านวน 118,558,400.00 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณด าเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จ านวน 
289,940,420.00 บาท ที่เหลือจ านวน 277,445,143.29 บาท เป็นงบลงทุนและรายจ่ายประจ าเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรให้กับคณะและสถาบัน/ส านัก  
ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 114,161,917.00 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 2.14  

ตารางท่ี 2.14  งบประมาณและจ านวนโครงการของแต่ละหน่วยงานจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน 
งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) รวม 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร์ 10 13,608,220.00 9 15,110,075.00 19 28,718,295.00 25.16 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 8,197,640.00 21 3,339,205.00 40 11,536,845.00 10.11 
3. คณะวิทยาการจัดการ 18 4,850,580.00 45 2,359,295.00 63 7,209,875.00 6.32 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 33,249,600.00 10 2,130,198.00 45 35,379,798.00 30.99 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 10,104,300.00 9 2,122,500.00 16 12,226,800.00 10.71 
6. สถาบันอยุธยาศึกษา 9 1,769,800.00 4 833,000.00 13 2,602,800.00 2.28 
7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 12,486,400.00 8 4,001,104.00 11 16,487,504.00 14.44 

รวม 101 84,266,540.00 106 29,895,377.00 207 114,161,917.00 100.00 
ที่มา กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

จากตารางที่ 2.14 งบประมาณและจ านวนโครงการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวนทั้งสิ้น 114,161,917.00 บาท (207 โครงการ)  
พบว่าหน่วยงานระดับคณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 30.99  และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 6.32 
และหน่วยงานสนับสนุนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 14.44 และน้อยที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 2.28 



 - 23 – 
 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.6 ข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติราชการจากแหล่งทุนวิจัย 4 แหล่ง 
คือ กองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) งบประมาณแผ่นดิน (วช.) ทุนภายนอก และทุนวิจัยจากคณะ  รายละเอียดดังตารางที่ 2.15 - 2.16 

ตารางท่ี 2.15  แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน 
งบประมาณทั้งสิ้น 

(บาท) 
จ านวนผลงานวิจัย

(ผลงาน) 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน 

(วช.) 
กองทุนวิจัย  

(งบเงินรายได้) 
ทุนภายนอก  

(สกอ. และ สกว.) 
ทุนวิจัยจากคณะ 

1. คณะครุศาสตร์ 1,800,700.00 24   1,199,700.00  31,000.00 -  570,000.00  

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,365,500.00 25   1,046,500.00  33,000.00    46,000.00   240,000.00  

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,204,000.00 20     975,000.00  169,000.00 -    60,000.00  

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,763,100.00 67   3,883,100.00  452,000.00  588,000.00   840,000.00  

รวม 10,133,300.00 136 7,104,300.00 685,000.00 634,000.00 1,710,000.00 
ที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา/คณะ 4 คณะ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2561) 

จากตารางที่ 2.15 งบประมาณที่จัดสรรด้านการวิจัยลงแต่ละหน่วยงาน จ านวน 10,133,300.00 บาท (136 ผลงาน) พบว่าคณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ด้านการวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,763,100.00 บาท (67 ผลงาน) รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ 1,800,700.00 บาท (24 ผลงาน) และน้อยที่สุด คือ  
คณะวิทยาการจัดการ 1,204,000.00 บาท (20 ผลงาน)  

 

หมายเหตุ  วช. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ สกอ. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ สกว. หมายถึง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ตารางท่ี 2.16  ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

รายการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี รวม 

1. บุคลากรสายวิชาการ (คน)  69 100 65 99 333 

2. นักวิจัย (คน) 24 32 36 52 144 

ร้อยละของนกัวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ 34.78 32.00 55.38 52.53 43.24 

3. ผลงานวิจัย  24 25 20 67 136 

ร้อยละผลงานวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการ  34.78 25.00 30.77 67.68 40.84 

4. ผลงานวิจัยที่ไดร้ับการเผยแพร ่ 24 27 12 65 128 

4.1 Scopus 1 0 0 6 7 

4.2 TCI กลุ่ม 1 1 8 4 12 25 

4.3 TCI กลุ่ม 2 5 4 7 4 20 

4.4 ประชุมวิชาการ  ระดับนานาชาต ิ 3 2 0 6 11 

4.5 ประชุมวิชาการ ระดบัชาต ิ 14 13 1 37 65 
ที่มา สถาบันวจิัยและพัฒนา ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2561) 

จากตารางที่ 2.16 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่าจ านวนนักวิจัยต่อบุคลากรสายวิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 43.24 ซึ่งร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ 
ที่ท าผลงานวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 55.38 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 32.00 โดยร้อยละผลงานวิจัยต่อบุคลากร 
สายวิชาการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 40.84 ซึ่งคณะที่มีร้อยละผลงานวิจัยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 67.68 และน้อยที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 25.00 และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในภาพรวม จ านวน 128 ผลงาน มากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 ผลงาน และน้อยที่สุด 
คือ คณะวิทยาการจัดการ 12 ผลงาน 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.7  ข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดร้ับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 
4,651,900.00 บาท จ านวน 29 โครงการ 144 กิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 2.17  

 

ตารางท่ี 2.17  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 กับ พ.ศ. 2561 
+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 15 418,700.00 16 450,000.00 5 24 730,050.00 +62.23 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 18 426,600.00 17 480,000.00 5 18 361,200.00 -24.75 

3. คณะวิทยาการจัดการ 8 237,000.00 13 270,000.00 3 13 391,450.00 +44.98 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 334,170.00 18 360,000.00 5 34 622,500.00 +72.92 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 28 883,730.00 18 960,000.00 4 37 1,832,950.00 +90.93 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 13 292,300.00 11 330,000.00 4 9 319,250.00 -3.26 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 134,300.00 4 150,000.00 3 9 394,500.00 +163.00 

รวม 103 2,726,800.00 97 3,000,000.00 29 144 4,651,900.00 +55.06 
ที่มา สถาบันวจิัยและพัฒนา ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2561) 

 

จากตารางที่ 2.17 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดสรรงบประมาณด้านการบริการวิชาการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 55.06 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
จ านวน 1,832,950.00 บาท และสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด จ านวน 319,250.00 บาท 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

2.8 ข้อมูลด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติราชการ 
จ านวนทั้งสิ้น 1,626,240.00 บาท จ านวน 22 โครงการ 45 กิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 2.18  

 

ตารางท่ี 2.18  เปรียบเทียบงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561  

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2560 
+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ งบประมาณ 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 12 215,700.00 1 168,000.00 1 6 167,500.00 -0.30 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 5 124,300.00 1 100,000.00 4 6 277,000.00 +177.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 2 6,500.00 3 71,080.00 1 1 32,500.00 -54.28 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 76,000.00 3 135,520.00 3 5 55,060.00 -59.37 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - ไม่ไดร้ับจัดสรร - - ไม่ไดร้ับจัดสรร - - ไม่ไดร้ับจัดสรร - - 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 7 445,700.00 7 650,000.00 12 26 1,086,180.00 +67.10 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ไม่ไดร้ับจัดสรร - 1 8,000.00 1 1 8,000.00 - 

รวม 27 868,200.00 16 1,132,600.00 22 45 1,626,240.00 +43.58 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 

 จากตารางที่ 2.18 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ร้อยละ 43.58 โดยสถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด 
จ านวน 1,086,180.00 บาท และสถาบันวิจัยและพัฒนาไม่มีงบประมาณและโครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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2.9 ข้อมูลด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวนทั้งสิ้น 1,486,025.00 บาท จ านวน 17 โครงการ 39 กิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 2.19  

 

ตารางท่ี 2.19 เปรียบเทียบข้อมูลโครงการและงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 กับ พ.ศ. 2560 
+เพ่ิมขึ้น/-ลดลง (ร้อยละ) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ งบประมาณ (บาท) โครงการ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. คณะครศุาสตร ์ 1 200,000.00 1 200,000.00 1 4 200,000.00 - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 32,300.00 2 150,000.00 2 2 37,600.00 -74.93 

3. คณะวิทยาการจัดการ - ไม่ไดร้ับจัดสรร - 1 20,000.00 5 6 201,750.00 +908.75 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 76,000.00 2 820,200.00 4 10 381,675.00 -53.47 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา - ไม่ไดร้ับจัดสรร - 1 560,000.00 1 13 450,000.00 -19.64 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1 32,300.00 1 80,000.00 3 3 185,000.00 +131.25 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 50,000.00 1 50,000.00 1 1 30,000.00 -40.00 

รวม 6 358,300.00 9 1,880,200.00 17 39 1,486,025.00 -20.96 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 
 จากตารางที่ 2.19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดสรรงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลดลงร้อยละ 20.96 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้รับจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 450,000.00 บาท และส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด จ านวน 30,000.00 บาท   
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2.10  ข้อมลูด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7 หน่วยงาน มีความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

ระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 10 ฉบับ และต่างประเทศ 3 ฉบับ รวม 13 ฉบับ ดังนี้  
1)  ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ จ านวน 10 ฉบับ ดังนี ้

1.1) ส านักงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กิจกรรมการคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความ
ต้องการพิเศษในสถานศึกษา และการจัดระบบการช่วยเหลือนักเรียนทีมีปัญหาทางการเรียนรู้)  

1.2) โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  
(กิจกรรมการพัฒนาความสามารถทางการอ่านและเขียนภาษาไทยส าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้) 

1.3) โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2  
(การจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  และการใช้กิจกรรมบ าบัดเพ่ือฟ้ืนฟูพัฒนาการเด็กที่มี 
ความต้องการพิเศษ) 

1.4) โรงเรียนวัดท่าใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (การพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้/ปัญหา
ทางพัฒนาการในชุมชน) 

1.5) โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 (การพัฒนา
สมรรถนะการสอนของครูแบบองค์รวมตามกรอบ TPACK เพ่ือสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการศึกษา 4.0) 

1.6) โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 
(อบรมและถ่ายทอดเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ) 

1.7) โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรี อยุธยา เขต 1 และเขต 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3 และเขต 5  
(การฝึกอบรมการสอนในสถานศึกษา) 

1.8) โรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย (พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง) จ านวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย
โรงเรียนวัดไชโย โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียน 
วัดจุฬามณี โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล โรงเรียนวัดถนน โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 
โรงเรียนพะยอม โรงเรียนวัดอบทม โรงเรียนวัดกอไผ่ โรงเรียนวัดช้าง โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 
และโรงเรียนวัดลาดทราย (โครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก และการขยายโอกาสเขตพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน) 

1.9) โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด โรงเรียน
วัดพะยอม โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนวัดอบทม โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 
โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด และโรงเรียนราชสถิตวิทยา (โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

1.10) โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดทางหลวง และโรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9) 
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2) ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ จ านวน 3 ฉบับ ดังนี ้

2.1) Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEMEO) ประกอบด้วยสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา)  

2.2) Kyoto Junior High School attached to Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น 
(แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา) 

2.3) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในอาเซียน ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย (แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน ภายใต้โครงการ “Pre-Service Student 
Teacher Exchange in Southeast Asia (SEA-TEACHER PROJECT)”) 

 
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนักศึกษาระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 2 ฉบับ และต่างประเทศ 5 ฉบับ รวม 7 ฉบับ ดังนี้ 

1) ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี ้
1.1) โครงการแลกเปลี่ยนงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร งานวิจัย 

และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ในวารสารของหน่วยงานทั้งสองสถาบัน) 
1.2) ส านักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ้ืนที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ

และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน และให้การสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรทางด้านกฎหมาย) 
2)  ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ จ านวน 5 ฉบับ ดังนี ้

2.1) Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ (แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิ่งพิมพ์ 
และการท างานวิจัยร่วมกัน  การจัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกัน) 

2.2) Toyo University ประเทศญี่ปุ่น (แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สื่องานวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ และ
ข้อมูลอื่นๆ การเยือนของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ การพัฒนาทางวิชาการและวิจัยร่วมกัน) 

2.3) Anqing Normal University of the People's Republic of China สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา หนังสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิชาการ วัฒนธรรม ผู้บริหาร และการจัดท า
หลักสูตรร่วมกัน) 

2.4) Komazawa Women’s College ประเทศญี่ปุ่น (แลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและภาษา) 

2.5) Asia Euro University ราชอาณาจักรกัมพูชา (แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิ่งพิมพ์ การเยือนของ
ผู้บริหาร และวัฒนธรรม) 
 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

ระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 2 ฉบับ และต่างประเทศ 4 ฉบับ รวม 6 ฉบับ ดังนี้ 
1) ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี ้

1.1) สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางสังคม และส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาวิชาการ การจัดสัมมนา 
การฝึกอบรม) 

1.2) กลุ่มโรงแรมตุ้มโฮม (การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ) 
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2)  ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ จ านวน 4 ฉบับ ดังนี ้
2.1) ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน (แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ อาจารย์ นักศึกษา 

ผู้แทน และวัฒนธรรม พัฒนาและด าเนินการร่วมมือทางงานวิชาการ งานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การคัดเลือกนักศึกษาร่วมกัน 
และท านุบ ารุงห้องอยุธยา - เปอร์เซีย)              

2.2) Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน (แลกเปลี่ยนสิ่งพิมพ์ อาจารย์ 
นักศึกษา ผู้แทน และวัฒนธรรม พัฒนาและด าเนินการร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร และท างานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561) 

2.3) NaNing Ding Qian Yin Business Service LTD. สาธารณรัฐประชาชนจีน (ความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 

2.4) Asia Euro University ราชอาณาจักรกัมพูชา (แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิ่งพิมพ์ การเยือนของ
ผู้บริหาร และวัฒนธรรม) 
 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร

และนักศึกษาระหว่างคณะกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 8 ฉบับ และต่างประเทศ 2 ฉบับ รวม 10 ฉบับ ดังนี้ 
1) ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ จ านวน 8 ฉบับ ดังนี ้ 

1.1) โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง จ านวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง โรงเรียนบาง
เสด็จวิทยาคม โรงเรียนราชสถิตวิทยา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  
(การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานการศึกษาทั้งสอง
ส าหรับครู อาจารย์ และนักเรียน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาพิเศษโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี)  

1.2) โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนอุดมศีลวิทยา โรงเรียน
อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนบางไทรวิทยา และโรงเรียนอุทัย (การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานการศึกษาท้ังสองส าหรับครู อาจารย์ และนักเรียน รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษาพิเศษโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และให้การสนับสนุนองค์ความรู้ และบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

1.3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและงานกิจกรรมนักศึกษา) 

1.4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (สร้างเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ 
พัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านนักศึกษา พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ความร่วมมือด้านอื่นๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

1.5) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา (การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ) 
1.6) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี)  
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1.7) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (ความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรวิทยา พัฒนาจัดการหลักสูตรด้าน 
มาตรวิทยาให้นักศึกษาและบุคคล ภายนอก พัฒนางานวิจัย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
ภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม) 

1.8) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน AUCC (ASEAN Undergraduate Conference in Computing)  
(ความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนและการส่งนักศึกษาเข้า
ร่วมน าเสนองานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี)  

2) ความรว่มมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ จ านวน 2 ฉบับ (2 ประเทศ) 
2.1) Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ (แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิ่งพิมพ์ และ

การท างานวิจัยร่วมกัน การจัดประชุมเชิงวิชาการร่วมกัน) 
2.2) Asia Euro University ราชอาณาจักรกัมพูชา (แลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา สิ่งพิมพ์ การเยือนของ

ผู้บริหาร และวัฒนธรรม) 
 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างสถาบันกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนภายในประเทศ จ านวน 10 ฉบับ ดังนี้ 
1) สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย) 

2) เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (บันทึกความเข้าใจด้านบริการวิชาการ) 
3) เทศบาลต าบลบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ) 
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  (ความร่วมมือเครือข่ายด้านการวิจัย การเผยแพร่สู่

สาธารณะ การบริการวิชาการ การเผยแพร่ การตีพิมพ์ในงานวิชาการ  และการท าวิจัยและบริการวิชาการแบบบูรณาการ
ร่วมกัน เพ่ือเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ผ่านผลงานวิจัยและการบริการวิชาการ  ส่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา) 

5) ส านักส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ความร่วมมือทาง
วิชาการภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต าบล
เชียงรากน้อยและเครือข่าย)  

6) เทศบาลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ) 
7) โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  (ความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ) 
8) องค์การบริหารส่วนต าบลหันสัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ) 
9) องค์การบริหารส่วนต าบลยี่ล้น จังหวัดอ่างทอง (ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ) 
10) องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ) 
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2.10.6 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนินงานด้านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักวิทยฯ

กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ จ านวน 5 ฉบับ ดังนี้ 
1) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  (ความร่วมมือเครือข่าย 

การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายประกันคุณภาพ และการบริหารจัดการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร) 

2) เครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย (ความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย  
พัฒนาความร่วมมือตามพันธกิจของเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย) 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 แห่ง (ความร่วมมือเพ่ือสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (online Databases) และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือเข้าสู่มาตรฐานสากล)  

4) เครือข่ายประกันคุณภาพ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
(ความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายประกันคุณภาพ) 

5) เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (ความร่วมมือทางวิชาการด้านพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เพ่ือการพัฒนา 
การให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

บทที่ 3 
ผลประเมินการด าเนินงาน 

ของคณะและสถาบัน/ส านัก 
 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งหมด 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
คณะ 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงานในก ากับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

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

และต่างประเทศ 
3.2 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
3.1  ผลการด าเนินงานของคณะและสถาบัน/ส านัก  

3.1.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ   
3.1.2 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 

1) ยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ 
2) ยุทธศาสตร์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3) ยุทธศาสตร์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 
4) ยุทธศาสตร์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5) ยุทธศาสตร์ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6) ยุทธศาสตร์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 
7) ยุทธศาสตร์ประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

3.1.3  ด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3.1.4  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
3.1.5  ด้านการบริการวิชาการ 
3.1.6  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.1.7  ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
3.1.8  ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและ  

     ต่างประเทศ 
3.2 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และสภามหาวิทยาลัยจากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
3.1 ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
     3.1.1 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 - 3.2 

ตารางท่ี 3.1  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  

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

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกบั 
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00)  

(+)สูง/(-)ต่ า 

จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 

1. งบประมาณแผ่นดิน 402,683,100.00 369,333,479.22 91.72 448,827,163.29 386,331,217.61 86.08 -4.28 -9.92 

2. เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 114,756,320.00 98,872,362.14 86.16 118,558,400.00 96,032,034.48 81.00 -9.84 -15.00 

รวม 517,439,420.00 468,205,841.36 90.49 567,385,563.29 482,363,252.09 85.02 -5.51 -10.98 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2561) 

  
จากตารางที่ 3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 86.08 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) 

 ร้อยละ 9.92 ส่วนเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 81.00  
ทั้งนีง้บประมาณแผ่นดินที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด เนื่องจากงบประมาณประเภทงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเฉพาะรายการ 

ที่มยีอดงบประมาณสูงไม่สามารถด าเนินการและเบิกจ่ายได้  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ตารางท่ี 3.2  เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน  ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561  

หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เปรียบเทยีบผลการเบกิจา่ยกบั 

เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00)  
(+)สูง/(-)ต่ า 

จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ จัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 
1. คณะครศุาสตร ์ 28,942,578.00 26,911,652.44 92.98 28,718,295.00 26,960,632.91 93.88 -3.02 -2.12 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4,749,682.00 4,368,406.28 91.97 11,536,845.00 10,765,398.30 93.31 -4.03 -2.69 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3,861,882.00 3,460,732.91 89.61 7,209,875.00 6,979,448.51 96.80 -6.39 +0.80 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14,211,667.00 13,293,640.10 93.54 35,379,798.00 25,382,510.41 71.74 -2.46 -24.26 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 11,669,500.00 11,567,276.41 99.12 12,226,800.00 6,617,060.83 54.12 +3.12 -41.88 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 1,968,500.00 1,701,516.00 86.44 2,602,800.00 2,602,800.00 100.00 -9.56 +4.00 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 13,744,075.00 11,851,913.95 86.23 16,487,504.00 16,487,504.00 100.00 -9.77 +4.00 

8. ส านักงานอธิการบด ี 434,758,496.00 391,776,627.82 90.11 450,405,646.29 384,163,373.13 85.29 -5.89 -10.71 

9. ส านักงานคณะกรรมการบณัฑติศึกษา 3,533,040.00 3,310,075.45 93.69 2,818,000.00 2,404,524.00 85.33 -2.31 -10.67 

รวม 517,439,420.00 468,241,841.36 90.49 567,385,563.29 482,363,252.09 85.02 -5.51 -10.98 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2561) 

จากตารางที่ 3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของคิดเป็นร้อยละ 85.02  
ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) ร้อยละ 10.98 โดยมี 3 หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา  
ร้อยละ 100.00 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100.00  และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 96.80 ส่วนหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 54.12 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 41.88 ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
จึงถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

3.1.2 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินงานตาม 4 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการ 275 โครงการ 71 ตัวชี้วัด  

ซึ่งมีผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบรรลุตามตัวชี้วัด การจัดสรรและการเบิกจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังตารางที่ 3.3 – 3.5 

ตารางท่ี 3.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรลุ 
ร้อยละ 

ไม่บรรลุ 
ร้อยละ จัดสรร (บาท) ร้อยละ เบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ 

1. การพัฒนาท้องถิ่น 21 21 - 100.00 - 11,968,775.00 4.13 9,251,162.76 77.29 

2. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 9 6 3 66.67 33.33 11,256,780.00 3.88 11,119,321.52 98.78 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 35 19 16 54.29 45.71 35,262,767.00 12.16 24,931,501.93 70.70 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 6 6 - 100.00 - 231,452,098.00 79.83 163,993,406.79 70.85 

รวม 71 52 19 73.24 26.76 289,940,420.00 100.00 209,295,393.00 72.19 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2561) 

  

จากตารางที่ 3.3 เมื่อพิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่างบประมาณที่จัดสรรลงสู่ยุทธศาสตร์ที่ 4 มากที่สุด ร้อยละ 79.83 และจัดสรรลงสู่ยุทธศาสตร์ที่ 2  
น้อยที่สุด ร้อยละ 3.88 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดใน 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 71 ตัวชี้วัด บรรลุ 52 ตัวชี้วัด ร้อยละ 73.24 ไม่บรรลุ 19 ตัวชี้วัด ร้อยละ 26.76  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 4 บรรลุทุกตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 บรรลุตัวชี้วัดน้อยที่สุด 
ร้อยละ 54.29 โดยผลการเบิกจ่ายตามยุทธศาสตร์ พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 2 เบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 98.78 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เบิกจ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 70.70 
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ตารางท่ี 3.4   ผลประเมินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

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

1. การพัฒนาท้องถิ่น 32 20 62.50 - - 12 37.50 - - - - 

2. การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 12 8 66.67 - - 4 33.33 - - - - 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม 137 58 42.34 23 16.79 49 35.77 2 1.46 5 3.65 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 86 21 24.42 16 18.60 48 55.81 1 1.16 - - 

รวม 267 107 40.07 39 14.61 113 42.32 3 1.12 5 1.87 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2561) 

  

จากตารางที่ 3.4  ผลประเมินโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 267 โครงการ พบว่าโครงการที่มีผลประเมิน 
ในระดับดีมาก ร้อยละ 40.07 ระดับดี ร้อยละ 14.61 ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.32 ระดับน้อย ร้อยละ 1.12 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.87 เมื่อพิจารณาผลประเมินโครงการ
แต่ละยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 มีจ านวนโครงการมากที่สุด จ านวน 137 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 42.34 และยุทธศาสตร์ที่มี
โครงการน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวน 12 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 66.67 
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ตารางท่ี 3.5  ผลประเมินโครงการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

ระดับความส าเร็จของโครงการ 
ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

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

1. คณะครุศาสตร์ 19 10 52.63 1 5.26 8 42.11 - - - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 18 45.00 3 7.50 19 47.50 - - - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 63 15 23.81 13 20.63 35 55.56 - - - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 31 68.89 6 13.33 8 17.78 - - - - 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 4 25.00 - - 9 56.25 - - 3 18.75 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 13 9 69.23 1 7.69 3 23.08 - - - - 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 3 27.27 - - 8 72.73 - - - - 

8. ส านักงานอธิการบดี 63 19 30.16 13 20.63 26 41.27 3 4.76 2 3.17 

9. ส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 5 - - 3 60.00 2 40.00 - - - - 

รวม 275 109 39.64 40 14.55 118 42.91 3 1.09 5 1.82 
ที่มา กองนโยบายและแผน ขอ้มูล ณ วนัสิน้ปีงบประมาณ (วนัที ่30 กันยายน 2561) 

 

จากตารางที่ 3.5 ผลประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 275 โครงการ พบว่าโครงการที่มีผลประเมินในระดับดีมาก ร้อยละ 39.64 ระดับดี ร้อยละ 14.55 ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.19 ระดับน้อย ร้อยละ 1.09 และระดับน้อยที่สุด 
ร้อยละ 1.82 เมื่อพิจารณาผลประเมินโครงการแต่ละหน่วยงานพบว่ามี 2 หน่วยงาน ที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดเท่ากัน คือ คณะวิทยาการจัดการ และส านักงานอธิการบดี 
จ านวน 63 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 55.56 และร้อยละ 41.27 ตามล าดับ และหน่วยงานที่มีโครงการน้อยที่สุด คือ ส านักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จ านวน 5 โครงการ ผลประเมินโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ร้อยละ 60.00 
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3.1.3  ด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

การด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 
ประกอบด้วย ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหลักสูตร รายละเอียดดังตารางที่ 3.6 – 3.10 

ตารางท่ี 3.6  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับผลการประเมิน 
การด าเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมิน 

การด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต 3.06 พอใช้ 3.61 ดี 3.73 ดี 

2. การวิจัย 3.9 ดี 4.07 ดี 4.7 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 5 ดีมาก 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 ดีมาก 5 ดีมาก 5 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 4.25 ดี 4.65 ดีมาก 4.74 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย/ผลการประเมิน 3.83 ดี 4.17 ดี 4.38 ดี 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.6 ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกองค์ประกอบ  

โดยองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระดับผลประเมินดีมากทั้ง 3 ปี ส่วนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
มีพัฒนาการที่ดีข้ึนจากระดับพอใช้ในปีการศึกษา 2558 เป็นระดับดีในปีการศึกษา 2559 - 2560  
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ตารางท่ี 3.7  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 

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

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 
1. การผลิตบัณฑิต 2.15 2.39 2.63 4.00 5.00 5.00 2.98 3.34 3.38 3.06 3.61 3.73 

2. การวิจัย 3.55 3.16 4.44 5.00 5.00 5.00 3.16 4.05 4.67 3.90 4.07 4.70 

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

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

5. การบริหารจัดการ - - - 4.50 5.00 5.00 3.75 3.94 4.21 4.25 4.65 4.74 

คะแนนเฉลี่ย 2.62 2.63 3.23 4.57 5.00 5.00 3.30 3.78 4.09 3.83 4.17 4.38 

ผลการประเมิน พอใช้ พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดีมาก พอใช้ ดี ดี ดี ดี ดี 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.7 ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 มหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 3 ปี  

ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมากทั้ง 3 ปี และด้านผลผลิตมีผลการประเมินระดับพอใช้ ในปีการศึกษา 2558 โดยในปีการศึกษา 2559 - 2560 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
โดยองค์ประกอบที่มีการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และส าหรับองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิตมีคะแนน 3.73 
เนื่องจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด โดยภาพรวมผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 3.8  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยจ าแนกตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2560 

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้  

(13 ตัวชี้วัด) 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ระดับผลการประเมินการด าเนินงาน 

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

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต  
(Output) 

คะแนนเฉลี่ย 

1. การผลิตบัณฑิต 5 2.63 5.00 3.38 3.73 ดี 

2. การวิจัย 3 4.44 5.00 4.67 4.70 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3 - 5.00 4.21 4.74 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย  3.23 5.00 4.09 4.38  

ผลการประเมิน  พอใช้ ดีมาก ดี ดี  
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.8 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.38  

โดยองค์ประกอบที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.73 ระดับดี องค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 4.70 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 4 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
ระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 5 คะแนนเฉลี่ย 4.74 ระดับดีมาก 

ทั้งนี ้ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า คะแนนเฉลี่ย 3.23 ระดับพอใช้ ด้านกระบวนการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับดีมาก และด้านผลผลิต คะแนนเฉลี่ย 4.09 ระดับดี  
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ตารางท่ี 3.9 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 

หน่วยงาน 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผลประเมนิหลกัสูตร 
ตามองค์ประกอบที่ 1  

การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร 

ค่าเฉลี่ยผล
ประเมินหลักสูตร 

ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนน 

1. คณะครศุาสตร ์ 13 1 3.03 13 - 3.31 13 - 3.38 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 15 1 2.84 15 - 3.24 15 - 3.31 

3. คณะวิทยาการจัดการ 10 1 2.82 11 - 3.33 11 - 3.29 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 3.21 15 - 3.45 15 - 3.52 

มหาวิทยาลัย (รวม) 53 3 2.98 54 - 3.34 54 - 3.38 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.9 ในปีการศึกษา 2559 - 2560 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 1 ผ่านทุกหลักสูตร โดยระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร จากทุกคณะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นคณะวิทยาการจัดการในปีการศึกษา 2560  
มีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินลดลงจากปีการศึกษา 2559 เนื่องจากมีการเปิดหลักสูตรใหม่  
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ตารางท่ี 3.10 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ าแนกตามคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 

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 3.38 - 13 - - - 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 - 15 3.31 - 14 1 - - 

3. คณะวิทยาการจัดการ 11 - 11 3.29 - 10 1 - - 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 - 15 3.52 1 14 - - - 

มหาวิทยาลัย (รวม) 54 - 54 3.38 1 51 2 - - 
ที่มา งานประกันคณุภาพการศึกษา ข้อมูล ณ วันสิน้ปีงบประมาณ (วันที่ 30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.10 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 54 หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 3.38 คะแนน เมื่อพิจารณา

รายคณะ พบว่าทุกหลักสูตรของทุกคณะผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบที่ 1 โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตรมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คะแนนเฉลี่ย 3.52 รองลงมา คือ คณะครุศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 3.38 และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 3.29 

ทั้งนี้หน่วยงานทีม่ีผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรอยู่ในระดับปานกลาง 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน  และคณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรการท่องเที่ยว 

  หมายเหตุ    ระดับคณุภาพ คะแนน 0.01 - 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย  
  คะแนน 2.01 - 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง   
  คะแนน 3.01 - 4.00 ระดบัคุณภาพด ี  
  คะแนน 4.01 - 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 
 หลักสตูรที่ไม่ได้มาตรฐาน หมายถงึ หลักสูตรที่ไมผ่่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
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3.1.4 ด้านการวิจัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลงานวิจัยรวม 136 ผลงาน จาก
นักวิจัย 144 คน นักวิจัยที่ได้ท าการวิจัยเมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมด (จ านวน 333 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 43.24  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัย 
จ านวน 10,133,300.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.49 ของงบประมาณด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด  
(จ านวน 289,133,300.00 บาท) เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 342,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.50 
งบวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 7,104,300.00 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.84  
งบกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) จ านวน 685,000.00 บาท ลดลงร้อยละ 61.08 ทุนภายนอก (สกอ. สกว.) จ านวน 
634,000.00 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 95.08 และทุนวิจัยจากคณะ จ านวน 1,710,000.00 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.31  

 ผลการด าเนินงานด้านการวิจยัท้ังหมด 136 ผลงาน ดังนี้ 
1. งบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 7,104,300.00 บาท ผลงานวิจัย 25 ผลงาน ประกอบด้วย 

1.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 19 ผลงาน ดังนี้  
- การวิจัยด้านเศรษฐกิจ จ านวน  5  ผลงาน  
- การวิจัยด้านสังคม  จ านวน  5  ผลงาน  
- การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน  5  ผลงาน  
- การวิจัยด้านการศึกษา จ านวน  4  ผลงาน 

1.2 งานวิจัยตามสาขา จ านวน 6 ผลงาน  
2. งบจากกองทุนวิจัย (งบเงินรายได้) จ านวน 685,000.00 บาท ผลงานวิจัย 20 ผลงาน ประกอบด้วย 

2.1 งานวิจัยที่สามารถต่อยอดและน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  20 ผลงาน ดังนี้   
 - การวิจัยด้านเศรษฐกิจ จ านวน  11 ผลงาน  
 - การวิจัยด้านสังคม  จ านวน   3   ผลงาน  
 - การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน   4  ผลงาน  
 - การวิจัยด้านการศึกษา จ านวน   2   ผลงาน 

3. งบจากทุนภายนอก (ท้องถิ่น) จ านวน 634,000.00 บาท ผลงานวิจัย 2 ผลงาน ประกอบด้วย 
 3.1 งานวิจัยตามสาขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 1 ผลงาน 
 3.2 งานวิจัยตามสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 ผลงาน 
4. งบจากทุนวิจัยของแต่ละคณะ จ านวน 1,710,000.00 บาท ผลงานวิจัย 89 ผลงาน ประกอบด้วย 
 4.1 งานวิจัยตามสาขา คณะครุศาสตร์ จ านวน 19 ผลงาน 
 4.2 งานวิจัยตามสาขา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 19 ผลงาน 
 4.3 งานวิจัยตามสาขา คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 12 ผลงาน 
 4.4 งานวิจัยตามสาขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 39 ผลงาน 

 ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ จ านวน 128 ผลงาน ดังนี้ 
1. การเผยแพร่ใน Scopus จ านวน    7  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 5.47  
2.  การเผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 1  จ านวน 25  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 19.53  
3.  การเผยแพร่ใน TCI กลุ่ม 2  จ านวน  20  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 15.63  
4.  การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาต ิ จ านวน  11  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 8.59 
5. การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ระดับชาต ิ จ านวน  65  ผลงาน  คิดเป็นร้อยละ 50.78
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3.1.5 ด้านการบริการวิชาการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 
4,651,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.61 ของงบประมาณการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 289,133,300.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายตามจ านวนกิจกรรม ประเภทการให้บริการ และ
ผลประเมินคุณภาพของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.11 – 3.14 

 
ตารางท่ี 3.11  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณที่จัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

โครงการ กิจกรรม จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์ 5 24 730,050.00 15.69 700,050.00 95.89 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 18 361,200.00 7.77 359,300.00 99.47 

3. คณะวิทยาการจัดการ 3 13 391,450.00 8.42 248,450.00 63.47 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 34 622,500.00 13.38 567,349.00 91.14 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 4 37 1,832,950.00 39.40 1,426,948.00 77.85 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 4 9 319,250.00 6.86 319,245.00 100.00 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 9 394,500.00 8.48 393,200.00 99.67 

รวม 29 144 4,651,900.00 100.00 4,014,542.00 86.30 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 

จากตารางที่ 3.11 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 29 โครงการ 144 กิจกรรม ใช้งบประมาณ 4,651,900.00 บาท  
ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 86.30 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) ร้อยละ 9.70 หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
จ านวน 3 หน่วยงาน คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 100.00 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 99.67 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 99.47  
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ตารางท่ี 3.12  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามประเภทการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับความรู้

ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. ด้านการศึกษา 60 3,931 4,055 89.47 88.79 88.23 88.83 

2. ด้านเศรษฐกิจ 29 835 855 89.72 89.81 88.45 89.33 

3. ด้านสังคม 28 1,350 1,430 89.18 88.67 87.74 88.53 

4. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิง่แวดล้อม 11 420 460 89.80 91.23 90.11 90.38 

5. ด้านศาสตร์พระราชา 6 120 120 87.67 88.07 88.69 88.14 

6. ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภมูิปัญญา 10 470 499 91.01 90.47 91.52 91.00 

รวม 144 7,126 7,419 89.48 89.51 89.12 89.37 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.12 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการบริการวิชาการให้ท้องถิ่น จ านวน 144 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7,419 คน 

มีผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมจากผู้รับบริการในภาพรวมดังนี้ ประเด็นการได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.48 ความพึงพอใจ ร้อยละ 89.51 และการน าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 89.12 ซึ่งมีผลประเมินคุณภาพสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85.00) ทุกประเด็น ทั้งจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประเด็นการประเมินจากผู้รับบริการ โดยประเด็นที่มีผลการ
ประเมินมากที่สุด คือ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ร้อยละ 91.00 และน้อยที่สุด คือ ด้านศาสตร์พระราชา ร้อยละ 88.14    
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ตารางท่ี 3.13  ข้อมูลจ านวนกิจกรรมด้านการบริการวิชาการจ าแนกตามประเภทการให้บริการของแต่ละหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน 

ประเภทการให้บริการวิชาการ (จ านวน) 

รวม ด้าน
การศึกษา 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 
ด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม 
ด้านศาสตร์
พระราชา 

ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญา 

1. คณะครุศาสตร์ 21 - - 2 - 1 24 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 2 9 - - 3 18 

3. คณะวิทยาการจัดการ - 10 2 - 1 - 13 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 6 5 7 - - 34 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 11 12 2 5 - 37 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 3 - - - - 6 9 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 - - - - - 9 

รวม 60 29 28 11 6 10 144 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 

จากตารางที่ 3.13  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งหมด 144 กิจกรรม ซึ่งมีการด าเนินงานการบริการวิชาการมากที่สุด คือ 
ด้านการศึกษา 60 กิจกรรม รองลงมา คือ ด้านเศรษฐกิจ 29 กิจกรรม และน้อยที่สุด คือ ด้านศาสตร์พระราชา 6 กิจกรรม โดยหน่วยงานที่มีกิจกรรมการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 37 กิจกรรม รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 กิจกรรม และน้อยที่สุด 2 ห น่วยงาน คือ สถาบันอยุธยา
ศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานละ 9 กิจกรรม  
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 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ จ านวน 144 กิจกรรม ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัด  
ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินเกิน ร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน 
ดังตารางที่ 3.14 
 
ตารางที่ 3.14 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 English Edutainment Day Camp 96.00 94.67 97.33 96.00 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้แก่
ผู้สูงอายุบ้านคลองทราย  ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

96.60 95.00 94.53 95.38 

3 โครงการการจัดกิจกรรมนันทนาการและการออก
ก าลังกายในผู้สูงอายุ บ้านพยอม อ.วังน้อย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

93.5 96 95.8 95.11 

4 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และการสร้าง
ชุมชนน่าอยู่ของผู้สูงวัยในชุมชนบ้านคลองทราย  
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

94.50 94.93 95.00 94.81 

5 โครงการเสวนา เรื่อง ภูมิรัฐประศาสนศาสตร์:บทบาท
พลเมืองกับความหลากหลายทางพ้ืนที่ชุมชนคลองตะเคียน 

96.40 95.40 92.20 94.67 

6 โครงการฝึกอบรมการจักสานผลิตภัณฑ์จากหวาย 97.00 95.40 91.00 94.47 
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลดต้นทุนการปลูก

ข้าวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านอบทม 
ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

93.00 94.20 96.06 94.42 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากลทักษะการ
บรรเลงรวมวงดนตรี 

94.40 93.40 93.60 93.80 

9 การส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนโดยการเพ่ิมมูลค่า
ของพืชในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์ 

94.00 92.33 94.00 93.44 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้แก่
ผู้สูงอายุ ต.พยอม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

94.40 93.80 92.10 93.43 
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3.1.6 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 1,626,240.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของงบประมาณการด าเนินงาน
ด้านยุทธศาสตร์ (จ านวน 289,133,300.00 บาท) มีผลการเบิกจ่าย และการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.15 – 3.17 

 
ตารางท่ี 3.15  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

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

1. คณะครศุาสตร ์ 1 6 167,500.00 10.30 167,500.00 100.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 4 6 277,000.00 17.03 277,000.00 100.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 32,500.00 2.00 32,500.00 100.00 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 5 55,060.00 3.39 54,760.00 99.45 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 12 26 1,086,180.00 66.79 1,068,180.00 98.34 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 8,000.00 0.49 8,000.00 100.00 

รวม 22 45 1,626,240.00 100.00 1,607,940.00 98.87 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.15 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 22 โครงการ 45 กิจกรรม ใช้งบประมาณจ านวน 1,626,240.00 บาท ในภาพรวมมี
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 98.87 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) ร้อยละ 2.87 หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คือ สถาบันอยุธยาศึกษา คิดเป็นร้อยละ 66.79 
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ตารางท่ี 3.16  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมจ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับความรู้

ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครศุาสตร ์ 6 780 1,043 86.17 86.83 85.00 86.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 6 550 737 87.04 86.42 86.70 86.72 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1 300 302 86.40 85.20 85.40 85.67 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 305 390 90.22 90.20 90.30 90.24 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 26 3,263 11,411 91.36 90.35 92.53 91.41 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 30 39 85.00 85.00 85.00 85.00 

รวม 45 5,228 13,922 87.70 87.33 87.49 87.51 

ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.16 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 45 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

13,922 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (5,228 คน) ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.70  
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.33 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 87.49 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 91.41   
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คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 45 กิจกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม พบว่ากิจกรรม 
ที่มหาวิทยาลัยได้จัด ประสบความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่ได้รับผลการประเมินเกิน ร้อยละ 90.00  
ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน ดังตารางที่ 3.17 
 
ตารางที่ 3.17 สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ 
ความเข้าใจ 

ความ 
พึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 การเผยแพร่งานวิจัยและองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา กิจกรรม
สัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

98.60 94.80 98.00 97.13 

2 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย กิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 

92.24 96.30 98.60 95.71 

3 การสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 

98.60 91.00 93.96 94.52 

4 การถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติสัญจร 
“ศิลปินแห่งชาติสัญจร สอนศิลป์ถิ่นมรดกโลก” 

93.40 93.00 94.20 93.53 

5 พิธีไหว้พระวิษณุ 90.90 92.20 90.00 91.03 

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมสมัยในหัวข้อ 
สร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา 

90.20 90.60 92.00 90.93 

7 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ณ หอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

90.20 90.60 92.00 90.93 

8 เปิดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใส่ใจวัฒนธรรม 91.00 90.50 90.80 90.77 

9 กิจกรรมลานคุณธรรมและเดินตามรอยพ่อ 91.20 88.40 92.00 90.53 

10 การสัมมนาการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 

90.40 90.40 90.60 90.47 
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3.1.7  ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินงาน
ด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1,485,825.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 ของงบประมาณ
การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ (จ านวน 289,133,300.00 บาท) มีผลการเบิกจ่าย และการด าเนินงานของแต่ละ
หน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3.18 – 3.20  

 

ตารางที่ 3.18 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วยงาน 
จ านวน งบประมาณ 

โครงการ กิจกรรม จัดสรร (บาท) ร้อยละ 
ผลการเบิกจ่าย 

(บาท) 
ร้อยละ 

1. คณะครุศาสตร ์ 1 4 200,000.00 13.46 200,000.00 100.00 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 37,600.00 2.53 37,600.00 100.00 

3. คณะวิทยาการจัดการ 5 6 201,550.00 13.56 201,000.00 99.73 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4 10 381,675.00 25.69 380,744.44 99.76 

5. สถาบันวจิัยและพัฒนา 1 13 450,000.00 30.29 450,000.00 100.00 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 3 3 185,000.00 12.45 60,000.00 32.43 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 30,000.00 2.02 30,000.00 100.00 

รวม 17 39 1,485,825.00 100.00 1,359,344.44 91.49 
ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.18 โครงการ/กิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 รวมทั้งหมด 17 โครงการ 39 กิจกรรม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,485,825.00 บาท ในภาพรวมมีผลการ
เบิกจ่ายร้อยละ 91.49 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) ร้อยละ 4.51 หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 30.29 
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ตารางท่ี 3.19  ผลประเมินคุณภาพกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ าแนกตามหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

เป้าหมาย ผู้เข้าร่วม 
การได้รับ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความพึงพอใจ 

การน าไป 
ใช้ประโยชน ์

ค่าเฉลี่ย 

1. คณะครศุาสตร ์ 4 151 151 87.48 85.15 88.78 87.13 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2 70 71 87.99 87.88 87.68 87.85 

3. คณะวิทยาการจัดการ 6 210 216 88.93 89.23 89.77 89.31 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 345 500 89.64 88.65 90.69 89.66 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 770 770 90.70 90.17 90.30 90.39 

6. สถาบันอยุธยาศึกษา 3 60 63 91.62 90.65 90.40 90.89 

7. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 40 40 81.50 89.00 87.00 85.83 

รวม 39 1,646 1,811 88.27 88.67 89.23 88.72 

ที่มา หนว่ยงาน 7 หน่วยงาน ข้อมลู ณ วนัสิ้นปีงบประมาณ (วนัที ่30 กนัยายน 2561) 

 
จากตารางที่ 3.19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมด าเนินงานด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 39 กิจกรรม มีผู้เข้าร่ วม

กิจกรรม 1,811 คน ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (1,646 คน) ส าหรับผลการประเมินคุณภาพกิจกรรมจากผู้ เข้าร่วมกิจกรรมด้านการได้รับความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.27  
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.67 และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 89.23 เห็นได้ว่าทุกหน่วยงานมีผลการประเมินคุณภาพเกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85.00)  
โดยหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุด คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 90.89 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินกิจกรรมด้านการสืบสานโครงการ  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 39 กิจกรรม โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้จากผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 
พบว่ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัยได้จัดและด าเนินการมีผลประเมินความส าเร็จอยู่ในระดับสูง โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ที่
ได้รับผลการประเมินเกินร้อยละ 90.00 ขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน ดังตารางที่ 3.20 
 
ตารางท่ี 3.20  สรุปโครงการที่มีผลการประเมินความส าเร็จสูงสุดด้านการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนว

พระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ กิจกรรม 
ผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 

ความรู้ความเข้าใจ 
ความ 

พึงพอใจ 
การน าไป 

ใช้ประโยชน ์ รวมเฉลี่ย 

1 การจัดท าเวทีประชาคม ต.พยอม อ.วังน้อย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

96.00 94.67 97.33 96.00 

2 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต.พยอม  
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

95.40 94.80 93.67 94.62 

3 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (เกษตร/
เคมี/สิ่งแวดล้อม) 

98.20 94.50 91.00 94.57 

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการลดต้นทุนการปลูกข้าว
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านอบทม  
ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 

93.00 93.00 96.00 94.00 

5 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  บ้านลาว  
ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง 

94.40 94.20 93.40 94.00 

6 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต.ล าไทร  
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

95.40 92.80 91.20 93.13 

7 การจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเพ่ือการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขาเคมี 

90.60 93.00 95.00 92.87 

8 การถ่ายทอดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 91.10 93.00 93.80 92.63 

9 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

92.26 90.54 90.45 91.08 

10 โครงการอบรมการน าผักตบชวามาใช้เป็นแพปลูกผัก 90.97 90.75 90.35 90.69 
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3.1.8 ด้านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศ
ต่างประเทศ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึง 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้ 

1) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ 
มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ จ านวน 39 ฉบับ โดยสรุปข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

2.1)  ข้อตกลงความร่วมมือที่มีผลการด าเนินงาน   จ านวน 34 ฉบับ  
2.2)  ข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลการด าเนินงาน จ านวน 5 ฉบับ   

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

ตอนบน การจัดการเรียนการสอน จัดท าแผนพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสหกิจศึกษา การบริการวิชาการ พัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

จัดท าเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย และการจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ (online Databases) 

ทั้งนี้หน่วยงานที่มีกิจกรรมในประเทศ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา 

 
2) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยรวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างประเทศ รวม 16 ฉบับ โดยสรุปข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

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

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

สอน และหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ   

ทั้งนี้หน่วยงานที่มีกิจกรรมด้านต่างประเทศมากที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 
คณะวิทยาการจัดการ  
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3.2 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  
จากปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้น าเสนอรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยฯ ตามท่ีคณะกรรมการฯ เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรวม 6 ประเด็น โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 1.1  การที่มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในเมืองประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศ
และเป็นเมืองมรดกโลก จึงควรปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการ
บริหารงาน และยกระดับมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญในการน า
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเข้าไป
มีบทบาทในการบริหารจัดการและธ ารงไว้ซึ่งการเป็นเมืองมรดกโลก 
โดยเน้นการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1.2  เพ่ือสร้างศักยภาพในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง จึงควรมีการศึกษาเตรียมการเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจให้มีความทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน เช่น ฐานข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
หลักสูตร บุคลากร นักศึกษาและบัณฑิต การบริการวิชาการ การวิจัย
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการตามแนวพระราชด าริ 
เป็นต้น 

 

1.1 - 1.2 มหาวิทยาลัยทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง ที่ครอบคลุม 4 ยุทธศาสตร์ 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ 
การศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนตั้งแต่
การวางแผน การด าเนินงาน การก ากับติดตาม การเก็บรวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็น
ประจ าทุกเดือน 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

 1.3  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจากเงินรายได้ค่อนข้างต่ า เพียง
ร้อยละ 22.18 ของงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จึงควรหาแนวทางในการเพ่ิมงบประมาณจากเงินรายได้ให้สูงขึ้น เช่น 
เพ่ิมหลักสูตรที่ตลาดต้องการ การบริการวิชาการ และงานวิจัยตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การหารายได้จากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน รวมถึงการท างานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 

1.3  มหาวิทยาลัยจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินที่มีการรวบรวมและ
วิเคราะห์สถานะภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยการผลิต แหล่งที่มาของเงินรายได้ รวมถึงแนวโน้ม
งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี จ าแนกตามหมายรายจ่ายและได้ก าหนด 
ให้มีมาตรการที่จะเพ่ิมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เช่น การเพ่ิมหลักสูตร
บริการวิชาการที่หารายได้ การปรับปรุงสัญญาเช่าร้านค้าในมหาวิทยาลัย
และตลาดนัด เป็นต้น 

 1.4  การจัดสรรงบประมาณควรแยกการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ออกจากการจัดสรรงบประมาณที่เป็นงบรายจ่ายประจ าและงบ
ด าเนินงาน โดยใช้งบประมาณที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อน
การด าเนินงานที่มุ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 

1.5  วิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย วางเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยที่ท้าทาย สร้างอัตลักษณ์ มองหากลยุทธ์
ที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่จะให้บรรลุผลส าเร็จ มอบหมายและถ่ายทอด
การก ากับดูแลรับผิดชอบให้กับทีมบริหาร ติดตามผลการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

1.4 - 1.5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การจัดสรรงบประมาณจะจัดสรร
ให้สอดคล้องกับ 4 ยุทธศาสตร์หลักและแยกหมวดรายจ่ายประจ า 
เช่น งบบุคลากร งบลงทุน โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 1.6  ควรปรับปรุงบริเวณภายในมหาวิทยาลัยโดยจัดสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ 
สิ่งอ านวยความสะดวก อาคารสถานที่ให้มีสภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
และสร้างบรรยากาศที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อการเรียนการสอน 
และการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.6  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
ในการปรับปรุงถนนและระบบสายไฟฟ้าลงดิน รวมถึงปรับภูมิทัศน์
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และในปัจจุบันอยู่ในช่วง 
ส่งมอบงาน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบปรับปรุงบ่อน้ า 
บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 (จ านวน 35 ล้านบาท) 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

2. ด้านการจัดการศึกษา 2.1  ควรให้ความส าคัญกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์ชาติ และเน้นการ
ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และควรสร้างความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้บัณฑิตมีคุณภาพ 

2.2  เนื่องจากประชากรวัยเรียนในระดับต่างๆ ของประเทศลดลง มหาวิทยาลัย 
ควรทบทวนแผนการจัดการศึกษา แผนการรับนักศึกษา และการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ๆ ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ (International Program) 
รวมถึงหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาประเทศไทย 4.0 อีกทั้งควรทบทวนการปิดหรือยุบหลักสูตร
ที่จะไม่เป็นที่ต้องการในอนาคต และเน้นการปฏิบัติงานจริงตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.1 – 2.2 สภามหาวิทยาลัยและสภาวิชาการได้ให้ความส าคัญและสั่งการ
ให้คณะต่างๆ เร่งด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตอบสนอง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ปรับหลักสูตรครุศาสตร์ทุกสาขาวิชา
ให้มีระยะเวลาของหลักสูตร 4 ปี เน้นให้มีมาตรฐานและสมรรถนะ
ของครูในศตวรรษที่ 21 ยุค Thailand 4.0 เป็นต้น 

 2.3  ควรเร่งพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ต าแหน่งทางวิชาการให้เพ่ิมมากขึ้น ตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ เช่น ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยจัดให้มีที่ปรึกษาเป็นพ่ีเลี้ยงในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และให้แต่ละคณะมีแผนพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้สอดคล้องกัน 

2.3  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อ 
การขอผลงานทางวิชาการและให้ทุนการศึกษาต่อ ท าให้ระยะเวลา 3 ปีหลัง 
แนวโน้มของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
และรวมถึงอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

 2.4  มหาวิทยาลัยควรปรับระบบการเรียนการสอน โดยจัดการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น เพ่ือสร้างบัณฑิต
ที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงการพัฒนาทักษะ  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันที่สูงขึ้น 

2.4  มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาจ านวน 6,000,000.00 บาท ซึ่งด าเนินการ
โดยศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มีการจัดอบรมความรู้ด้านไอที และ
ทดสอบความรู้โดยผู้ผ่านการทดสอบจะได้ใบรับรองจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ 

 2.5  เนื่องจากแผนการรับนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่น 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนการรับนักศึกษา 2,040 คน 
แต่รับจริง 1,012 คน ซึ่งต่ ากว่าแผนมาก และนักศึกษาคงอยู่เหลือ
เพียง 891 คน มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนระบบการดูแลและ 
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหาข้อมูลว่าท าไมนักศึกษา
จึงไม่เลือกเรียนหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้ต่ ากว่าแผน เพ่ือน าไปแก้ปัญหา
ให้ตรงจุดตรงประเด็น  

2.5  ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่เข้าเรียนส่วนใหญ่น้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด และในระยะ 2 - 3 ปีหลังก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรปรับปรุงระบบการเรียนการสอน 
การให้ค าปรึกษาและเอาใจใส่นักศึกษาให้มากขึ้น ท าให้แนวโน้ม 
การส าเร็จการศึกษา 3 ปีย้อนหลังดีขึ้นตามล าดับ  

 2.6  ควรเพ่ิมความร่วมมือกับสถาบันที่เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา เช่น 
วิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง และสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ เป็นต้น 

2.6  มหาวิทยาลัยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชน เช่น ร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน ซึ่งด าเนินการ
โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมทักษะให้ประชาชนทั่วไป 
และนักศึกษาก็ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ยังร่วมกับ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
(UBI) ในการพัฒนาผู้ประกอบการ  

 2.7  ควรมีระบบพัฒนาครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย โดยเฉพาะในโรงเรียนขนาดเล็ก 
เพ่ือช่วยเป็นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

2.7  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มอบให้คณะครุศาสตร์ด าเนินการโครงการ
มหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย 
โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีระดับท่ีสูงขึ้น 
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3. ด้านการวิจัย 
และนวัตกรรม 

3.1  มหาวิทยาลัยควรเน้นการท าวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมบริการ 
รวมถึงการวิจัยเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอยุธยา
ให้เด่นชัดขึ้น 

 
 
3.2  ปัจจุบันงบประมาณที่สนับสนุนด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยคิดเป็น

ร้อยละ 1.89 ของงบประมาณทั้งหมด มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าให้มี
งบประมาณที่สนับสนุนงานวิจัยให้ได้ร้อยละ 5.00 ของงบประมาณรายจ่าย
แต่ละป ีเพ่ือสร้างความโดดเด่นทางวิชาการและการวิจัยให้เพิ่มข้ึน 

3.1 - 3.2  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน
สนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ประมาณ 7.1 ล้านบาท และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงเหลือเพียง
จ านวน 1.5 ล้านบาท ท าให้มหาวิทยาลัยต้องจัดสรรเงินรายได้และ
ขออนุมัติเงินคงคลังอีกประมาณ 3 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย
ของอาจารย์ โดยให้เน้นงานวิจัยเชิงบูรณาการที่สามารถน าไปต่อยอด
ในการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

 3.3  ควรปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่เน้นตอบโจทย์ 
การพัฒนาประเทศ และสามารถต่อยอดไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น 
โดยเน้นการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงบูรณาการให้กับอาจารย์ 
และสร้างงานวิจัยที่เป็นทีมวิจัย และให้ผลตอบแทนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรได้ท าวิจัยเพิ่มขึ้น 

3.4  ควรจัดให้มีศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรม (Research and 
Innovation Hub) เพ่ือสร้างฐานความร่วมมือกับภาคธุรกิจและท้องถิ่น 

3.5  ควรเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม การถ่ายทอดงานวิจัย องค์ความรู้ที่จะน าไปสู่
การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น เช่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์การเกษตร 
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ชุมชน โลจิสติกส์ด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัด 
การบริหารจัดการเมืองมรดกโลกให้เป็นเมือง Smart City เป็นต้น 

3.3 - 3.5 มหาวิทยาลัยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการด าเนินงานด้าน
การวิจัยปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
วิจัยและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะเพ่ิมจ านวนนักวิจัย คุณภาพ
งานวิจัย และจ านวนผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีมาตรการในการด าเนินงาน เช่น  
การปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ที่จะส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม รวมถึงการเผยแพร่ผลงานสู่ท้องถิ่น 
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4. ด้านการบริการวิชาการ 4.1  ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงเน้นย้ าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น จึงควรแสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เน้นสร้างผลผลิต
และผลงานที่จับต้องได้ โดยให้มหาวิทยาลัยร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่น
ในการจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และ
มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

4.1  ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 
โครงการบริการวิชาการจะถูกบรรจุในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 
โดยจะเน้นบริการลงพ้ืนที่ใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และจังหวัดอ่างทอง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับของประชาชน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เป็นต้น ซึ่งอธิการบดี 
ได้เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 จังหวัด ในการก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมาย และสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะสถาบันต่างๆ ลงพ้ืนที่
ส ารวจข้อมูลความต้องการจากชุมชน เพื่อน ามาก าหนดโครงการและ
กิจกรรมตามความต้องการและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 4.2  มหาวิทยาลัยควรขยายโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุม
พ้ืนที่เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ โดยเน้นโครงการตามแนว
พระราชด าริ การยกระดับคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากงบบูรณาการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มากขึ้น 

4.2  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ การยกระดับการวิจัยและ
นวัตกรรม เป็นต้น 

 4.3  ควรเพ่ิมหลักสูตรการอบรมด้านการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัยและการบริการประชาชนให้มากขึ้น 

4.3  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทาลัยมีโครงการบริการวิชาการที่
สร้างรายได้ จ านวน 10 โครงการ 19 กิจกรรม สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย
ประมาณ 12 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (โครงการคูปองครู) 
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 4.4  ควรเพ่ิมบทบาทในการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล 
โดยเน้นให้อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และส่งเสริมการสร้างอาชีพ/เพิ่มรายได้ที่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 

4.4  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นมีทั้งหมด 144 กิจกรรม จ าแนกตาม
ประเภทการให้บริการวิชาการ ดังนี้  ด้านการศึกษา 60 กิจกรรม 
ด้านเศรษฐกิจ 29 กิจกรรม ด้านสังคม 28 กิจกรรม ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 11 กิจกรรม ด้านศาสตร์พระราชา 6 กิจกรรม 
และด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 10 กิจกรรม 

5. ด้านการพัฒนานักศึกษา 
 

5.1  มหาวิทยาลัยก าหนดอัตลักษณ์ในการพัฒนานักศึกษา คือ “ใฝ่รู้ อุตสาหะ 
ส านึกดี มีจิตอาสา” จึงควรจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด  

5.1  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ การสร้าง
ให้นักศึกษา “มีวินัย ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี และมีจิตอาสา” การจัดกิจกรรม 
ของแต่ละคณะและกองพัฒนานักศึกษาจะเป็นการบูรณาการร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในแง่เป้าหมายและเป็นการใช้ทรัพยากร
ทั้งบุคคลและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5.2  ควรมีการก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนานักศึกษาในด้าน
การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
และน ามาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิมข้ึน  

5.2  มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามีการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ
และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรม และน าเสนอรายงานต่อกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และได้น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีถัดไป ทั้งนี้ได้ให้
สภานักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมดังกล่าว 
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 5.3  ควรพัฒนานักศึกษามีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการเป็นผู้น า การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
และส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกับท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหนถิ่นเกิด มีความภาคภูมิใจในความเป็น
“คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” 

5.3  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ 6.0 
ล้านบาท เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีการทดสอบทักษะโดยหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานเป็นต้น 

 5.4  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่ามีบทบาทในการพัฒนา
นักศึกษา รวมถึงการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์การท างาน
ให้กับนักศึกษาปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

5.4  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับมหาวิทยาลัย 
จัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ รวมถึงได้ระดมทุนที่จะน ามาส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรม/โครงการให้มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยมีเป้าหมาย
ให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นและนักศึกษาปัจจุบันได้พบปะพูดคุย รวมถึงการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ท างานให้เป็นต้นแบบที่ดีของศิษย์ปัจจุบัน  

6. ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

6.1  มหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ภายในเมืองมรดกโลก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชนใกล้เคียงให้กับประชาชน  

6.2  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น เพ่ือเป็นการ
สืบสานประวัติศาสตร์ และศิลปะและวัฒนธรรม 

6.3  มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6.4  มหาวิทยาลัยควรเน้นการท าวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมและการจัดการ
มรดกโลก เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของอยุธยา
ให้เด่นชัดขึ้น 

 

6.1 - 6.3 การที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก 
มหาวิทยาลัยโดยสถาบันอยุธยาศึกษาได้จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ระยะ 5 ปี โดยมี 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เน้นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาอยุธยา และยุทธศาสตร์ที่ 3 
เน้นการพัฒนาระบบบริการจัดการองค์กรที่จะยกระดับองค์กรสู่การ
เป็นผู้น าด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
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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. 2561 จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ไวยกุล) 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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 (ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ) 
7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
โดยพิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานพร้อมข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม 

และจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานพร้อมข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ติดตามฯ ได้ประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ดังนี้ 
  4.1 ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
  4.2 ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  
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4.1 ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

การประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
ต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร การผลิตบัณฑิต การวิจัย  
การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (คณบดี) และ 
การประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
ต่อคุณภาพการบริหารงานใน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงาน  
  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นจากทุกหน่วยงาน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 893 คน 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 910 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ซึ่งหน่วยงานที่มีร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 96.80 รองลงมา คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 96.15 และ
น้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 83.33 

ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 - 4.2 

 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

อันดับ ผู้รับการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 3.63 0.91 มาก 

2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.10 0.73 มาก 

3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3.65 0.79 มาก 

4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.93 0.82 มาก 

5 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 3.81 0.84 มาก 

6 ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 3.79 0.77 มาก 

7 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.71 0.81 มาก 

จากตารางที่  4.1 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีทั้ ง 4 คณะ พบว่าทุกคณะ 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 4.10 คะแนน และน้อยที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ 3.63  

ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ 3 สถาบัน/ส านัก พบว่าทุกหน่วยงาน 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินมากที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.81 คะแนน และน้อยที่สุด คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.71 คะแนน 
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ตารางท่ี 4.2  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์

คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี 

คะแนน 
ค่า

เบี่ยงเบน 
แปลผล คะแนน 

ค่า
เบี่ยงเบน 

แปลผล คะแนน 
ค่า

เบี่ยงเบน 
แปลผล คะแนน 

ค่า
เบี่ยงเบน 

แปลผล 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร  

1.1 ความเป็นผู้น าองค์กร 3.53 0.88 มาก 4.16 0.71 มาก 3.61 0.77 มาก 4.01 0.89 มาก 

1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 3.51 0.87 มาก 4.06 0.80 มาก 3.55 0.78 มาก 3.93 0.88 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.52 0.88 มาก 4.12 0.75 มาก 3.59 0.78 มาก 3.97 0.89 มาก 

2. ด้านประสิทธิภาพการบรหิารงานของผู้บริหาร  

2.1 การบริหารหนว่ยงาน 3.57 1.29 มาก 4.10 0.64 มาก 3.63 0.75 มาก 3.89 0.75 มาก 

2.2 การส่ือสารและการสร้างเครือข่าย 3.61 0.89 มาก 4.26 0.68 มาก 3.70 0.76 มาก 4.03 0.75 มาก 

2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.66 0.83 มาก 4.13 0.79 มาก 3.62 0.72 มาก 3.89 0.78 มาก 

2.4 การมีวิสยัทัศนแ์ละความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.59 0.87 มาก 4.15 0.89 มาก 3.66 1.53 มาก 3.96 0.75 มาก 

2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินยั 3.66 0.84 มาก 4.22 0.78 มาก 3.75 0.72 มาก 4.05 0.79 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.61 1.05 มาก 4.15 0.73 มาก 3.66 0.90 มาก 3.95 0.76 มาก 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ   

3.1 การเรียนการสอน 3.74 0.78 มาก 4.15 0.66 มาก 3.69 0.69 มาก 3.97 0.75 มาก 

3.2 การวิจยัและนวัตกรรม 3.63 0.83 มาก 3.99 0.76 มาก 3.60 0.70 มาก 3.86 0.81 มาก 

3.3 การบริการวิชาการ 3.64 0.83 มาก 4.02 0.72 มาก 3.67 0.74 มาก 3.92 0.92 มาก 

3.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.71 0.82 มาก 4.03 0.69 มาก 3.69 0.69 มาก 3.87 0.85 มาก 

3.5 การด าเนนิงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.81 0.81 มาก 3.97 0.71 มาก 3.67 0.72 มาก 3.82 0.81 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.70 0.81 มาก 4.04 0.71 มาก 3.67 0.70 มาก 3.90 0.82 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 3.63 0.91 มาก 4.10 0.73 มาก 3.65 0.79 มาก 3.93 0.82 มาก 

 
จากตารางที่ 4.2 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ สรุปไดด้ังนี้ 
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.63) ซึ่งด้านที่มี 

ผลประเมินมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.70) โดยเฉพาะประเด็น 
การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.59) 

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.10) 
ซึ่งด้านที่มีผลประเมินมากที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร (คะแนนเฉลี่ย 4.15) โดยเฉพาะ
ประเด็นการสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.26) 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.65) ซึ่งด้าน
ที่มีผลประเมินมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.67) โดยเฉพาะประเด็น 
การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.69) และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.69) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.93) 
โดยด้านที่มีผลประเมินมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.97) โดยเฉพาะประเด็น
ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.01) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.3 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 
ค่า 

เบี่ยงเบน 
แปลผล คะแนน 

ค่า 
เบี่ยงเบน 

แปลผล คะแนน 
ค่า 

เบี่ยงเบน 
แปลผล 

1. ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร 

1.1 ความเป็นผู้น าองค์กร 3.78 0.79 มาก 3.81 0.81 มาก 3.75 0.94 มาก 

1.2 สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 3.69 0.79 มาก 3.71 0.77 มาก 3.66 0.93 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.74 0.79 มาก 3.77 0.79 มาก 3.71 0.93 มาก 

2. ด้านประสิทธภิาพการบริหารงานของผู้บริหาร 

2.1 การบริหารหนว่ยงาน 3.72 0.77 มาก 3.72 0.75 มาก 3.65 0.72 มาก 

2.2 การส่ือสารและการสร้างเครือข่าย 3.85 0.79 มาก 3.79 0.75 มาก 3.68 0.73 มาก 

2.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3.74 0.76 มาก 3.69 0.76 มาก 3.72 0.69 มาก 

2.4 การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.76 0.87 มาก 3.73 0.75 มาก 3.69 0.78 มาก 

2.5 การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 3.92 0.84 มาก 3.83 0.77 มาก 3.77 0.68 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.78 0.80 มาก 3.75 0.76 มาก 3.69 0.72 มาก 

3. ด้านผลสัมฤทธิ์การบรหิารงานตามพันธกิจ 

3.1 การสนับสนุนการเรียนการสอน 3.92 0.82 มาก 3.85 0.72 มาก 3.78 0.71 มาก 

3.2 การวิจยัและนวัตกรรม 3.85 0.89 มาก - - - - - - 

3.3 การบริการวิชาการ 3.85 0.85 มาก 3.77 0.77 มาก 3.71 0.80 มาก 

3.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.95 0.82 มาก 3.96 0.77 มาก 3.81 0.86 มาก 

3.5 การด าเนินงานโครงการตามแนว
พระราชด าร ิ

3.94 1.09 มาก 3.80 0.77 มาก 3.74 0.84 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.89 0.90 มาก 3.87 0.77 มาก 3.75 0.81 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน 3.81 0.84 มาก 3.79 0.77 มาก 3.71 0.81 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลประเมินคุณภาพการบรหิารงานของผู้อ านวยการสถาบนั/ส านัก 3 หน่วยงาน สรุปได้ดังนี ้
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.81) 

ซึ่งด้านที่มีผลประเมินมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.89) โดยเฉพาะ
ประเด็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.95) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.79) 
โดยด้านที่มีผลประเมินมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3. 87) โดยเฉพาะ
ประเด็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.96) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.81) ซ่ึงด้านที่มีผลประเมินมากที่สุด คือ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ (คะแนนเฉลี่ย 3.75) 
โดยเฉพาะประเด็นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.81) 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. ความเป็นผู้น าองค์กร 
1. มีภาวะผู้น าโดยรวม 3.49 ปานกลาง 4.16 มาก 3.63 มาก 4.03 มาก 

2. มีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สรา้งสรรค ์
และสามารถท างานในเชิงรุก 

3.52 มาก 4.21 มาก 3.52 มาก 4.04 มาก 

3. มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏบิัติงาน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

3.63 มาก 4.23 มาก 3.66 มาก 4.04 มาก 

4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีทีมงานที่ด ี

3.48 ปานกลาง 4.09 มาก 3.63 มาก 3.96 มาก 

5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ และกลุ่มคนที่หลากหลาย 

3.56 มาก 4.19 มาก 3.79 มาก 4.03 มาก 

6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุน
ผู้ร่วมงานทุกระดับ 

3.58 มาก 4.25 มาก 3.65 มาก 4.03 มาก 

7. มีความสามารถในการเสริมแรงให้
ก าลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบตัิงาน 

3.49 ปานกลาง 4.13 มาก 3.59 มาก 3.93 มาก 

8. มีความเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 

3.57 มาก 4.23 มาก 3.53 มาก 4.03 มาก 

9. มีความสามารถท าให้เกดิบรรยากาศท่ีดี
ในการท างาน 

3.41 ปานกลาง 4.18 มาก 3.57 มาก 4.00 มาก 

10. มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล 
ข้อมูลสารสนเทศ และความถูกต้อง 

3.54 มาก 4.14 มาก 3.61 มาก 4.01 มาก 

11. มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่
น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 

3.51 มาก 3.99 มาก 3.57 มาก 3.97 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.53 มาก 4.16 มาก 3.61 มาก 4.01 มาก 

2. สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ 
1. มีความเป็นนักนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นต้นแบบของผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

3.56 มาก 3.94 มาก 3.46 ปานกลาง 3.94 มาก 

2. มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และ
ได้รับการยอมรับ สามารถเจรจาไกล่เกลีย่ 
ประนีประนอม และสร้างความผูกพันใน
องค์กร 

3.45 ปานกลาง 4.03 มาก 3.58 มาก 3.94 มาก 

3. มีความเป็นผูค้วบคุมหรือผู้ก ากบั ที่
สามารถเพิ่มผลผลติ เพิ่มคณุภาพการ
ให้บริการ กระตุ้นทีมงานให้ท างานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

3.53 มาก 4.05 มาก 3.54 มาก 3.90 มาก 

4. มีความเป็นผู้อ านวยการ มีวิสัยทัศน์
และสามารถสื่อสารให้เกิดความเขา้ใจได้
อย่างทั่วถึง เป็นผู้รเิริ่มและจัดโครงสร้าง
องค์กรสู่องค์กรสมัยใหม ่

3.57 มาก 4.11 มาก 3.52 มาก 3.91 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.4  (ต่อ)   

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

5. มีความเป็นนักก ากับตดิตามใหบุ้คลากร
ปฏิบัติตามค ารบัรองปฏิบัตริาชการให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้

3.57 มาก 4.05 มาก 3.59 มาก 3.95 มาก 

6. มีความเป็นนักประสานงาน สามารถ
สร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม 

3.47 ปานกลาง 4.10 มาก 3.60 มาก 3.91 มาก 

7. มีความเป็นผู้ใหค้ าปรึกษา สามารถอ่าน
คนออก บอกคนได ้ใช้คนเป็นมุ่งผลลัพธ์
ของการด าเนินงาน 

3.40 ปานกลาง 4.08 มาก 3.54 มาก 3.95 มาก 

8. มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก 
ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจยัที่เอื้อต่อการ
บริหารงาน  

3.57 มาก 4.15 มาก 3.57 มาก 3.94 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 มาก 4.06 มาก 3.55 มาก 3.93 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.52 มาก 4.12 มาก 3.59 มาก 3.97 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4  ผลประเมินคณุภาพการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร สรุปไดด้ังนี้ 
1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.52) ประกอบด้วยความเป็น

ผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.53) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย 3.63) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.51) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ การมีความเป็นนักก ากับติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.57)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินในภาพอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.1 2) 
ประกอบด้วยความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.16) ผลประเมินมากที่สุด คือ การให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน
ผู้ร่วมงานทุกระดับ (คะแนนเฉลี่ย 4.25) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 4.06) ผลประเมินมากที่สุด คือ 
การมีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.15) 

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.59) ประกอบด้วย
ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.61) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และ
กลุ่มคนที่หลากหลาย (คะแนนเฉลี่ย 3.79) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.55) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ การมีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตัดสินใจ
อย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 3.60) 

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.97) 
ประกอบด้วยความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 4.01) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย 4.04) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.93) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การมีความเป็นนักก ากับติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามค ารับรองปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ (คะแนนเฉลี่ย 3.95) 
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ตารางท่ี 4.5  รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. การบรหิารหน่วยงาน 
1. ความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและ
น าสู่การปฏิบัตไิด้มปีระสิทธภิาพ 

3.55 มาก 4.08 มาก 3.67 มาก 3.93 มาก 

2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารใหทุ้ก
หน่วยงานต่างๆ ด าเนินงานตามนโยบายและแผน 

3.51 มาก 4.10 มาก 3.68 มาก 3.91 มาก 

3. มคีวามสามารถจัดหาและระดมทรพัยากร และ
บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.55 มาก 4.08 มาก 3.56 มาก 3.81 มาก 

4. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบ
การบริหารจัดการที่ด ี

3.49 
ปาน 
กลาง 

4.10 มาก 3.60 มาก 3.92 มาก 

5. ระดับความส าเรจ็ในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลยั 

3.59 มาก 4.14 มาก 3.63 มาก 3.91 มาก 

6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงาน
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.48 
ปาน 
กลาง 

4.13 มาก 3.55 มาก 3.90 มาก 

7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมี
ความโปร่งใสในการบริหารงาน 

3.54 มาก 4.18 มาก 3.66 มาก 3.96 มาก 

8. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน  

3.81 มาก 4.11 มาก 3.74 มาก 3.94 มาก 

9. มีการก าหนดวิสยัทัศน ์พันธกิจ นโยบาย และแผน
กลยุทธ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถถ่ายทอดวสิัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและ
แผนกลยุทธส์ู่การปฏิบตัิแก่บุคลากร นักศึกษา และ
ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียอื่น  ๆ 

3.55 มาก 4.11 มาก 3.60 มาก 3.91 มาก 

10. เปิดโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
โดยน ามาผนวกกับเทคโนโลยีใหม่  ๆ 

3.65 มาก 4.11 มาก 3.65 มาก 3.84 มาก 

11. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิง
เปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อน าองค์กรไปสู่การ
พัฒนาท่ีดีขึ้น   

3.57 มาก 3.93 มาก 3.55 มาก 3.80 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.57 มาก 4.10 มาก 3.63 มาก 3.89 มาก 
2. การสื่อสารและการสรา้งเครือข่าย 
1. มีความสามารถในการพดู และการเขยีนในโอกาสต่างๆ   3.56 มาก 4.40 มาก 3.77 มาก 4.06 มาก 

2. มีความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลย ี 3.86 มาก 3.91 มาก 3.65 มาก 4.01 มาก 

3. มีความสามารถในการพดูโน้มนา้วให้ผู้อื่น 
เห็นด้วยและยอมรับ  

3.44 ปาน 
กลาง 4.24 มาก 3.65 มาก 4.01 มาก 

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก 3.60 มาก 4.44 มาก 3.77 มาก 4.06 มาก 

5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมอืในการท างาน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล และหน่วยงานภายนอก 

3.58 มาก 4.29 มาก 3.67 มาก 3.99 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.61 มาก 4.26 มาก 3.70 มาก 4.03 มาก 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ)   

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร          

1. การวางแผนและบรหิารอตัราก าลงัในเชิง
ปริมาณและคณุภาพได้อย่างเหมาะสม 

3.59 มาก 4.09 มาก 3.63 มาก 3.89 มาก 

2. มีการก าหนดมาตรการและแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต 

3.64 มาก 4.08 มาก 3.55 มาก 3.86 มาก 

3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/
ทุกสายงานพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และ
ให้เป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3.72 มาก 4.23 มาก 3.70 มาก 3.96 มาก 

4. มีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความ
ผาสุกของบุคลากรในองค์กร 

3.68 มาก 4.14 มาก 3.58 มาก 3.86 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.66 มาก 4.13 มาก 3.62 มาก 3.89 
 

4. การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
1. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ชัดเจน 3.57 มาก 4.20 มาก 3.80 มาก 3.98 มาก 

2. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร 

3.65 มาก 4.11 มาก 3.62 มาก 3.94 มาก 

3. ยอมรับการปรับเปลี่ยนความคิด วิธีการ 
เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป 

3.52 มาก 4.18 มาก 3.65 มาก 4.00 มาก 

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 3.64 มาก 4.13 มาก 3.56 มาก 3.91 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.59 มาก 4.15 มาก 3.66 มาก 3.96 มาก 

5. การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตนสง่างามตามจารีต
ประเพณีอันดีงามของไทย 

3.71 มาก 4.18 มาก 3.77 มาก 4.07 มาก 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส 
เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.69 มาก 4.23 มาก 3.77 มาก 4.00 มาก 

3. มีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ 
ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา 

3.57 มาก 4.33 มาก 3.80 มาก 4.04 มาก 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

3.65 มาก 4.15 มาก 3.67 มาก 4.08 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.66 มาก 4.22 มาก 3.75 มาก 4.05 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.61 มาก 4.15 มาก 3.66 มาก 3.95 มาก 
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จากตารางที่ 4.5  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ ด้านประสิทธิภาพการบริหารงานของ
ผู้บริหาร สรุปไดด้ังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.61) ประกอบด้วย  
การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.57) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.81) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.61) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การมีความสามารถในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี (คะแนนเฉลี่ย 3.86) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(คะแนนเฉลี่ย 3.66) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/ทุกสายงานพัฒนาตนเอง
ให้เต็มตามศักยภาพฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.72) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.59) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.65) 
และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.66) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้รักษากฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตนสง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงานของไทย (คะแนนเฉลี่ย 3.71)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.15) 
ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.10) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 4.18) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.26) 
ผลประเมินมากท่ีสุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.44) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 4.13) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ/
ทุกสายงานพัฒนาตนเองฯ (คะแนนเฉลี่ย 4.23) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 4.15) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันสมัยชัดเจน (คะแนนเฉลี่ย 4.20) และการมีพฤติกรรม
ในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 4.22) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุม
รอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ และมีปิยวาจา (คะแนนเฉลี่ย 4.33)  

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.66) ประกอบด้วย 
การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.63) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.74) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.70) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 3.77) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(คะแนนเฉลี่ย 3.62) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับทุกสายงานพัฒนาตนเอง
ให้เต็มตามศักยภาพฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.70) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.66) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัยชัดเจน (คะแนนเฉลี่ย 3.80) และการมีพฤติกรรมในการรักษา
ระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.75) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีคุณธรรมส าหรับผู้บริหารสุขมรอบคอบ ควบคมอารมณ์ได้
และมีปิยวาจา (คะแนนเฉลี่ย 3.80)  

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.95) 
ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.89) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.96) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 4.03)  
ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 4.06) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.89) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
ทุกสายงานพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพและเป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.96)  
การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) ผลประเมินมากที่สุด คือ การยอมรับการปรับเปลี่ยน
ความคิดวิธีการเมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป (คะแนนเฉลี่ย 4.00) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย 
(คะแนนเฉลี่ย 4.05) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขุมรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้และ
มีปิยวาจา (คะแนนเฉลี่ย 4.08)  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางที่ 4.6  รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  
                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร ์

และสังคมศาสตร ์
คณะวิทยาการ

จัดการ 
คณะวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. การเรียนการสอน          

1. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการเรียนการ
สอนอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติ
ราชการ 

3.72 มาก 4.16 มาก 3.70 มาก 4.04 มาก 

2. การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.75 มาก 4.23 มาก 3.73 มาก 3.97 มาก 

3. มีระบบกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร
ตามกรอบ TQF  

3.72 มาก 4.23 มาก 3.74 มาก 4.01 มาก 

4. มีระบบการประเมินคณุภาพการจัดการเรยีนการ
สอนของอาจารย ์

3.72 มาก 4.16 มาก 3.71 มาก 4.00 มาก 

5. การสนับสนุนการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงหลักสูตร
ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

3.74 มาก 4.15 มาก 3.69 มาก 3.96 มาก 

6. การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงาน
ทางวิชาการ  

3.86 มาก 4.23 มาก 3.77 มาก 4.00 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและ
เอกชน 

3.66 มาก 4.23 มาก 3.63 มาก 3.91 มาก 

8. การสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรแบบบูรณาการ
ศาสตร ์

3.65 มาก 4.08 มาก 3.59 มาก 3.86 มาก 

9. การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ และมีความยืดหยุ่นและเหมาะสม
กับการเรยีนรู้ในยุคดิจิทัล  

3.72 มาก 4.06 มาก 3.69 มาก 3.98 มาก 

10. การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยแีละนวัตกรรมมา
พัฒนาการเรียนการสอน  

3.85 มาก 3.99 มาก 3.65 มาก 3.86 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.74 มาก 4.15 มาก 3.69 มาก 3.97 มาก 

2. การวิจัยและนวัตกรรม 

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวจิัย
อย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสูแ่ผนปฏิบัตริาชการ 

3.66 มาก 4.10 มาก 3.70 มาก 3.91 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณดา้นการวิจัยอย่าง
เหมาะสม 

3.73 มาก 3.94 มาก 3.66 มาก 3.80 มาก 

3. มีความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

3.56 มาก 3.76 มาก 3.51 มาก 3.72 มาก 

4. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็น
นักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง 

3.68 มาก 3.91 มาก 3.63 มาก 3.80 มาก 

5. การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรทีม่ีผลงานด้านวิจัย  3.70 มาก 4.09 มาก 3.60 มาก 3.87 มาก 

6. การส่งเสริมให้บุคลากรผลติผลงานวิจัยท่ีตอบ
โจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 

3.63 มาก 4.10 มาก 3.62 มาก 3.93 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.6  (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

7. การก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลด้านการ
ด าเนินงานวิจัยอยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสรมิให้มีการ
น าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการ
พัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 

3.61 มาก 4.04 มาก 3.60 มาก 3.96 มาก 

8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับ
งานวิจัย 

3.57 มาก 4.00 มาก 3.55 มาก 3.90 มาก 

9. การจัดให้มสี่วนงานและระบบบริหารจดัการ
งานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยส์ินทางปัญญา ใน
มหาวิทยาลยัอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.57 มาก 3.99 มาก 3.57 มาก 3.89 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.63 มาก 3.99 มาก 3.60 มาก 3.86 มาก 

3. การบริการวิชาการ          

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการ
บริการวิชาการอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่
แผนปฏิบัตริาชการ 

3.64 มาก 4.09 มาก 3.74 มาก 3.96 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณดา้นการบริการ
วิชาการอย่างเหมาะสม และมีการ 
บูรณาการกับการเรียนการสอนในทุกหลักสูตร 

3.69 มาก 4.08 มาก 3.73 มาก 3.96 มาก 

3. มหีลักสตูรในการบริการวิชาการ ที่สามารถหา
รายได้เข้ามหาวิทยาลยั 

3.54 มาก 3.74 มาก 3.44 ปานกลาง 3.75 มาก 

4. การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น อย่างชัดเจน 

3.66 มาก 4.11 มาก 3.72 มาก 3.99 มาก 

5. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลดา้นบริการ
วิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน เพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.64 มาก 4.03 มาก 3.71 มาก 3.92 มาก 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับ
การบริการวิชาการ 

3.68 มาก 4.10 มาก 3.69 มาก 3.93 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.64 มาก 4.02 มาก 3.67 มาก 3.92 มาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม         

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจน และน าไป
ถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัตริาชการ 

3.74 มาก 4.10 มาก 3.73 มาก 3.88 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณดา้นการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม และมีการบูรณาการ
กับการเรยีนการสอนในทุกหลักสตูร 

3.71 มาก 3.96 มาก 3.66 มาก 3.84 มาก 

3. การจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมคีวามเหมาะสม 

3.80 มาก 4.09 มาก 3.76 มาก 3.93 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.6  (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
คณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร ์
และสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาการจดัการ คณะวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

5. มีความเป็นต้นแบบในการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา ภมูิปัญญา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 

3.75 มาก 4.03 มาก 3.73 มาก 3.87 มาก 

6. การก ากบั ตดิตาม และประเมนิผลการจดักิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมอยา่งต่อเนื่อง และ
น าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน 

3.72 มาก 4.06 มาก 3.71 มาก 3.88 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับ
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

3.67 มาก 4.03 มาก 3.65 มาก 3.88 มาก 

8. การส่งเสริมการจัดระบบการเรยีนรู้ที่เอื้อต่อกา
รสรมิสร้างศักยภาพด้านศลิปวัฒนธรรมของผู้เรียน  

3.69 มาก 3.98 มาก 3.65 มาก 3.90 มาก 

9. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการ
เรียนรู้ทางดา้นศิลปวัฒนธรรม และประวัตศิาสตร ์
เพื่อเผยแพร่แก่บคุคลทั่วไป   

3.62 มาก 3.95 มาก 3.61 มาก 3.82 มาก 

10. การจดักิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัย
ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา   

3.62 มาก 4.04 มาก 3.66 มาก 3.84 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.71 มาก 4.03 มาก 3.69 มาก 3.87 มาก 

5. การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ         

1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
ด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่าง
ชัดเจน และน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ 

3.88 มาก 3.99 มาก 3.68 มาก 3.82 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  

3.83 มาก 3.94 มาก 3.68 มาก 3.81 มาก 

3. การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีส่วนรว่มในการ
ด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ

3.84 มาก 3.99 มาก 3.69 มาก 3.82 มาก 

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

3.77 มาก 3.96 มาก 3.66 มาก 3.81 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับ
การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 

3.75 มาก 3.98 มาก 3.66 มาก 3.83 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.81 มาก 3.97 มาก 3.67 มาก 3.82 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.70 มาก 4.04 มาก 3.67 มาก 3.90 มาก 

จากตารางที่ 4.6  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงาน
ตามพันธกิจ สรุปไดด้ังนี้ 

1. คณบดีคณะครุศาสตร์ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.70) ประกอบด้วย  
การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงาน
ทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.86) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.63) ผลประเมินมากที่สุด คือ การสนับสนุน
งบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย 3.73) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.64) ผลประเมิน 
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มากที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสมและมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
ในทุกหลักสูตร (คะแนนเฉลี่ย 3.69) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.71) ผลประเมินมากท่ีสุด  
คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาฯ  
(คะแนนเฉลี่ย 3.82) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.81) ผลประเมินมากที่สุด คือ 
การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน และน าไปถ่ายทอด
สู่แผนปฏิบัติราชการ (คะแนนเฉลี่ย 3.88)  

2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.04) 
ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 4.15) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ (คะแนนเฉลี่ย 4.23) การวิจัยและนวัตกรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 3.99) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 
(คะแนนเฉลี่ย 4.10) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.02) ผลประเมินมากท่ีสุด คือ การก าหนดชุมชนเป้าหมาย 
ที่จะให้บริการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน (คะแนนเฉลี่ย 4.11) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.03) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจนและ
น าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ (คะแนนเฉลี่ย 4.10) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.97) ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ 
ตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจนและน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ (คะแนนเฉลี่ย 3.99)  

3. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.67) ประกอบด้วย 
การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.69) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงาน
ทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.77) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.60) ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนด
นโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานด้านการวิจัยอย่างชัดเจนและน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ (คะแนนเฉลี่ย 3.70) 
การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.67) ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงาน 
ด้านการบริการวิชาการอย่างชัดเจนและน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ (คะแนนเฉลี่ย 3.74) การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.69) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.93) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.67) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.83)  

4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.90) 
ประกอบด้วย การเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.97) ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมาย
ในการด าเนินงานด้านการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและน าไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ (คะแนนเฉลี่ย 4.04)  
การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.89) ผลประเมินมากที่สุด คือ การก ากับติดตามและประเมินผลด้าน 
การด าเนินงานด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.92)  
ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน (คะแนนเฉลี่ย 3.99)  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.87) ผลประเมินมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.93) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.82) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
(คะแนนเฉลี่ย 3.83)  
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ตารางท่ี 4.7  รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ด้านคุณลักษณะของ 
                ผู้น าองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล คะแนน แปลผล 

1. ความเป็นผู้น าองค์กร       

1. มีภาวะผู้น าโดยรวม 3.73 มาก 3.81 มาก 3.69 มาก 

2. มีความเป็นนักคิด วิเคราะห์ สรา้งสรรค ์และสามารถท างานในเชิงรุก 3.67 มาก 3.79 มาก 3.63 มาก 

3. มีความรบัผดิชอบต่อผลการปฏิบตัิงานในภาพรวมของมหาวิทยาลยั  3.81 มาก 3.87 มาก 3.75 มาก 

4. มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีทีมงานที่ด ี 3.79 มาก 3.86 มาก 3.65 มาก 

5. มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ ์และกลุ่มคน
ที่หลากหลาย 

3.84 มาก 3.91 มาก 3.80 มาก 

6. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนผูร้่วมงานทุกระดับ 3.85 มาก 3.82 มาก 3.83 มาก 

7. มีความสามารถในการเสริมแรงใหก้ าลังใจผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 3.77 มาก 3.77 มาก 3.75 มาก 

8. มีความเสยีสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชนส์่วนรวม 3.75 มาก 3.82 มาก 3.77 มาก 

9. มีความสามารถท าให้เกดิบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 3.88 มาก 3.71 มาก 3.84 มาก 

10. การตดัสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผล ข้อมูลสารสนเทศ และ
ความถูกต้อง 

3.74 มาก 3.78 มาก 3.77 มาก 

11. มียุทธวิธีและเทคนิคการบริหารที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 3.72 มาก 3.77 มาก 3.72 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.78 มาก 3.81 มาก 3.75 มาก 

2. สมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ       

1. มีความเป็นนักนวัตกรรม มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ เป็น
ต้นแบบของผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

3.63 มาก 3.62 มาก 3.62 มาก 

2. มีความเป็นตัวแทนองค์กร มีบารมี และไดร้ับการยอมรับ 
สามารถเจรจาไกล่เกลีย่ ประนีประนอม และสร้างความผูกพันในองค์กร 

3.64 มาก 3.73 มาก 3.61 มาก 

3. มีความเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ก ากับ ที่สามารถเพิ่มผลผลิต เพิ่มคณุภาพ
การให้บริการ กระตุน้ทีมงานให้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.74 มาก 3.73 มาก 3.66 มาก 

4. มีความเป็นผู้อ านวยการ มีวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารให้เกิด
ความเข้าใจได้อย่างท่ัวถึง เป็นผู้ริเริ่มและจัดโครงสร้างองค์กรสู่
องค์กรสมัยใหม ่

3.69 มาก 3.68 มาก 3.62 มาก 

5. มีความเป็นนักก ากับตดิตามใหบุ้คลากรปฏิบัตติามค ารับรอง
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

3.70 มาก 3.73 มาก 3.71 มาก 

6. มีความเป็นนักประสานงาน สามารถสร้างและพัฒนาทีมงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ กระจายอ านาจการตดัสินใจอย่างเหมาะสม 

3.70 มาก 3.74 มาก 3.67 มาก 

7. มีความเป็นผู้ให้ค าปรึกษา สามารถอ่านคนออก บอกคนได ้ใช้คนเป็น
มุ่งผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 

3.72 มาก 3.70 มาก 3.65 มาก 

8. มีความเป็นผู้อ านวยความสะดวก ส่งเสรมิและสนับสนุนปัจจัยที่
เอื้อต่อการบริหารงาน  

3.74 มาก 3.75 มาก 3.75 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.69 มาก 3.71 มาก 3.66 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.74 มาก 3.77 มาก 3.71 มาก 
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จากตารางที่ 4.7 ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน  
ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร สรุปไดด้ังนี้ 

1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ประกอบด้วย 
ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.78) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสามารถในการท าให้เกิดบรรยากาศที่ดี 
ในการท างาน (คะแนนเฉลี่ย 3.88) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.69) ผลประเมินมากที่สุด 
คือ การมีความเป็นผู้อ านวยความสะดวกส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.74)  

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.77) ประกอบด้วย 
ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.81) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
และกลุ่มคนที่หลากหลาย (คะแนนเฉลี่ย 3.91) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.71) ผลประเมิน
มากที่สุด คือ การมีความเป็นผู้อ านวยความสะดวกส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.75)  

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.71) ประกอบด้วย ความเป็นผู้น าองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.75) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสามารถ
ในการท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน (คะแนนเฉลี่ย 3.84) และสมรรถนะของนักบริหารมืออาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.66) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความเป็นผู้อ านวยความสะดวกส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารงาน 
(คะแนนเฉลี่ย 3.75)  

 
ตารางท่ี 4.8   รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ด้านประสิทธิภาพ 

การบริหารงานของผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านกัวทิยบรกิาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน แปลผล คะแนน คะแนน แปลผล คะแนน 

1. การบริหารหน่วยงาน       

1. มีความสามารถในการวางแผน ก าหนดนโยบายและน าสู่การปฏิบตัิ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.77 มาก 3.79 มาก 3.62 มาก 

2. มีความสามารถและทักษะในการบริหารให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัด าเนินงานตามนโยบายและแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.71 มาก 3.76 มาก 3.62 มาก 

3. มีความสามารถจดัหาและระดมทรัพยากร และบรหิารทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.65 มาก 3.80 มาก 3.59 มาก 

4. มีความสามารถและทักษะในการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี 3.70 มาก 3.69 มาก 3.61 มาก 

5. มรีะดับความส าเรจ็ในการส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลยั 3.69 มาก 3.69 มาก 3.69 มาก 

6. มีความสามารถและทักษะในการบริหารงานบคุคลได้อย่างมีประสิทธภิาพ 3.73 มาก 3.71 มาก 3.66 มาก 

7. มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน 3.79 มาก 3.72 มาก 3.76 มาก 

8. เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในมหาวทิยาลยัมสี่วนร่วมในการบริหารงาน  3.78 มาก 3.77 มาก 3.73 มาก 

9. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติแก่บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่  ๆ 

3.75 มาก 3.71 มาก 3.67 มาก 

10. เปิดโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวตักรรม โดยน ามาผนวก
กับเทคโนโลยีใหม่ๆ   

3.73 มาก 3.66 มาก 3.63 มาก 

11. มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ (Benchmark) เพื่อน า
องค์กรไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น   

3.63 มาก 3.66 มาก 3.58 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.8  (ต่อ)   

ประเด็นการประเมิน 
สถาบันวิจยั 
และพัฒนา 

สถาบัน 
อยุธยาศึกษา 

ส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน แปลผล คะแนน คะแนน แปลผล คะแนน 

2. การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย       
1. มีความสามารถในการพดู และการเขียนในโอกาสต่างๆ  3.90 มาก 3.69 มาก 3.64 มาก 

2. มีความสามารถในการสื่อสารผา่นสื่อเทคโนโลยี 3.78 มาก 3.76 มาก 3.75 มาก 

3. มีความสามารถในการพดูโน้มนา้วให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับ และ
คล้อยตามอย่างมีเหตุมผีล 

3.81 มาก 3.73 มาก 3.58 มาก 

4. มีความสัมพันธ์อันดีกับบคุคลและหน่วยงานภายนอก 3.92 มาก 3.91 มาก 3.72 มาก 

5. ระดับความส าเร็จของความร่วมมือในการท างานระหว่าง
มหาวิทยาลยักับบุคคล และหน่วยงานภายนอก 

3.85 มาก 3.86 มาก 3.68 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.85 มาก 3.79 มาก 3.68 มาก 

3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร       

1. การวางแผนและบริหารอัตราก าลัง ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพได้อย่างเหมาะสม 

3.73 มาก 3.69 มาก 3.67 มาก 

2. การก าหนดมาตรการและแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนและการพัฒนามหาวิทยาลยัในอนาคต 

3.73 มาก 3.68 มาก 3.71 มาก 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรทุกระดับ/ทุกสายงาน
พัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ และให้เป็นไปตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

3.75 มาก 3.71 มาก 3.76 มาก 

4. การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าสู่ความผาสุกของบุคลากรในองค์กร 3.76 มาก 3.69 มาก 3.73 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.74 มาก 3.69 มาก 3.72 มาก 

4. การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์       

1. เป็นผู้มีวิสยัทัศน์กว้างไกล ทันสมัย ชัดเจน 3.73 มาก 3.70 มาก 3.68 มาก 

2. การใช้กระบวนการมสี่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทัศน ์หรือ
ทิศทางการพัฒนาองค์กร 

3.82 มาก 3.74 มาก 3.67 มาก 

3.  ยอมรับการปรับเปลีย่นความคดิ วิธีการ เมื่อสถานการณ์
แวดล้อมเปลี่ยนไป 

3.75 มาก 3.73 มาก 3.68 มาก 

4. เป็นผู้มีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์อย่างต่อเนื่อง 3.74 มาก 3.75 มาก 3.74 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.76 มาก 3.73 มาก 3.69 มาก 

5. การมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย       

1. เป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและ
ปฏิบัติตนสง่างามตามจารตีประเพณีอันดีงามของไทย 

3.94 มาก 3.89 มาก 3.79 มาก 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เป็นแบบอย่างท่ีดี และ
เป็นที่ยอมรับท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3.92 มาก 3.84 มาก 3.82 มาก 

3. มีคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร สุขมุรอบคอบ ควบคุมอารมณ์ได้ 
และมีปยิวาจา 

3.92 มาก 3.80 มาก 3.78 มาก 

4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย 
มีความกล้าคิด กล้าตัดสินใจ ในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

3.88 มาก 3.80 มาก 3.69 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.92 มาก 3.83 มาก 3.77 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.78 มาก 3.75 มาก 3.69 มาก 
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จากตารางที่ 4.8  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน  

ด้านคุณประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร สรุปไดด้ังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.78) 

ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.72) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.79) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย (คะแนนเฉลี่ย 3.85) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 3.92) การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่น าไปสู่ความผาสุข
ของบุคลากรในองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.76) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.76)  
ผลประเมินมากที่สุด คือ การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนาองค์กร 
(คะแนนเฉลี่ย 3.82) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.92) ผลประเมินมากที่สุด คือ 
การการเป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตนสง่างามตามจารีตประเพณีอันดีงาม
ของไทย (คะแนนเฉลี่ย 3.94) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.75) ประกอบด้วย 
การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.72) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสามารถในการจัดหาและระดม
ทรัพยากรและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (คะแนนเฉลี่ย 3.80) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.79) ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก (คะแนนเฉลี่ย 3.91) 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.69) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับทุกสายงานพัฒนาตนเองฯ (คะแนนเฉลี่ย 3.71) การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.73) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (คะแนนเฉลี่ย 3.75) และการมีพฤติกรรม 
ในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.83) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้รักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัดและปฏิบัติตนสง่างามตามจารีประเพณีอันดีงามของไทย (คะแนนเฉลี่ย 3.89) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.69) ประกอบด้วย การบริหารหน่วยงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.65) ผลประเมินมากที่สุด คือ การบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสในการบริหารงาน (คะแนนเฉลี่ย 3.76) การสื่อสารและการสร้างเครือข่าย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.68) ผลประเมินมากที่สุด คือ ความสามารถในการสื่อสารผ่านสื่อเทคโนโลยี (คะแนนเฉลี่ย 3.75) 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (คะแนนเฉลี่ย 3.72) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับทุกสายงานพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพและเป็นไปตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (คะแนนเฉลี่ย 3.76) 
การมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (คะแนนเฉลี่ย 3.69) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเป็นผู้มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง (คะแนนเฉลี่ย 3.74) และการมีพฤติกรรมในการรักษาระเบียบวินัย (คะแนนเฉลี่ย 3.77)  
ผลประเมินมากที่สุด คือ การมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม โปร่งใสเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย (คะแนนเฉลี่ย 3.82) 
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ตารางท่ี 4.9   รายละเอียดผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ด้านผลสัมฤทธิ์ 
การบริหารงานตามพันธกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
1. การสนับสนุนการเรียนการสอน   
1. มีการส่งเสรมิและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ 4.00 มาก 
2. การสรา้งแหล่งเรียนรู้ การถอดองค์ความรู้จากงานวิจัย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปเข้ามาเรียนรู้ 

3.87 มาก 

3. การส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศกึษามาพัฒนาการเรียนการสอน 3.89 มาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.92 มาก 

2. การวิจัยและนวัตกรรม   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการวิจัย รวมท้ังถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ผล 

3.86 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม 3.74 มาก 
3. ความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 3.74 มาก 
4. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยหน้าใหม่อย่างทั่วถึง 3.85 มาก 
5. การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรท่ีมีผลงานด้านวิจัย เช่น การเชิดชูเกียรติ การให้รางวัล 4.00 มาก 
6. การส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น 3.89 มาก 
7. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลด้านการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.87 มาก 

8. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับงานวิจัย 3.89 มาก 
9. การจัดให้มีส่วนงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
ในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.82 มาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.85 มาก 
3. การบริการวิชาการ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธ์ิผล 

3.86 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณด้านการบริการวิชาการอย่างเหมาะสม  3.86 มาก 
3. การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
นักศึกษา และท้องถิ่น 

3.89 มาก 

4. หลักสูตรในการบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดรายได้ 3.72 มาก 
5. การก าหนดชุมชนเป้าหมายท่ีจะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 3.91 มาก 
6. การก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน
เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.87 มาก 

7. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 3.86 มาก 
คะแนนเฉล่ีย 3.85 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.9   (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.98 มาก 

2. การส่งเสริมบุคลากรใหม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.95 มาก 

3. การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยดา้นศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 3.92 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.95 มาก 

5. การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน 
รวมทั้งการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธ์ิผล 

3.91 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  3.94 มาก 
3. การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.96 มาก 
4. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง 
และน าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.94 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.94 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.94 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.89 มาก 
2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   

1. การสนับสนนุการเรียนการสอน   
1. การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3.82 มาก 

2. การส่งเสริมผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน เพื่อบูรณาการเรียนการสอน 3.84 มาก 
3. การสร้างแหล่งเรียนรู้ ถอดองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และสร้างความตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมใหแ้ก่นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

3.89 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.85 มาก 

2. การบริการวิชาการ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิอย่าง
ชัดเจนและเกิดสัมฤทธ์ิผล 

3.76 มาก 

2. การบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิัญญาตามเอกลักษณ์ของ
สถาบันที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น 

3.83 มาก 

3. หลักสูตรในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.66 มาก 
4. การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 3.76 มาก 
5. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผนเพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.75 มาก 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 3.85 มาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.77 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.9   (ต่อ)  

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 
3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างชัดเจนเกิดสัมฤทธ์ิผล 

3.94 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 3.98 มาก 
3. การจัดกจิกรรมด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 

3.96 มาก 

4. การส่งเสริมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกส่วนงานให้มสี่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

3.99 มาก 

5. ความเป็นต้นแบบในการส่งเสรมิ สืบสาน อนุรักษ์ศลิปะและวัฒนธรรมอยุธยา ภูมิปญัญา อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 

4.01 มาก 

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

3.93 มาก 

7. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4.01 มาก 
8. การส่งเสริมการจัดระบบการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมของผู้เรียน 
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ทีมุ่่งเน้นการใช้ฐานความรู้ 

3.86 มาก 

9. ฐานข้อมลูหรือการบริการหรือแหล่งการเรยีนรู้ทางด้านศิลปะและวฒันธรรม และประวัติศาสตร์  
เพื่อเผยแพร่แก่บคุคลทั่วไป   

3.95 มาก 

10. การจดักิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา   4.01 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.96 มาก 

4. การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอยา่งชัดเจน 3.87 มาก 
2. การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.78 มาก 
3. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.79 มาก 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 3.76 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.80 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.87 มาก 
3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
1. การสนับสนนุการเรียนการสอน   
1. มีการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้แก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างเพียงพอ  3.79 มาก 
2. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและเพิ่มช่องทางการใช้บริการของนักศกึษาและประชาชนทัว่ไปเขา้มาเรยีนรู ้ 3.79 มาก 
3. การส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรน าความรูค้วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปสนับสนุนการ
จัดท าสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของคณาจารย์ใหม้ากขึ้น 

3.76 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.78 มาก 

2. การบริการวิชาการ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบตัิอย่างชัดเจน 3.69 มาก 
2. การบริหารจัดการงานบริการหอ้งสมุดและงานเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 3.82 มาก 
3. มีหลักสตูรในการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ 3.50 มาก 
4. การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 3.66 มาก 
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ตารางท่ี 4.9   (ต่อ)   

ประเด็นการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คะแนน แปลผล 
5. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง และน าไปวางแผน 
เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.70 มาก 

6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการบริการวิชาการ 3.76 มาก 
7. การจัดสภาพแวดล้อมของส านกัวิทยบริการฯ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 3.86 มาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.71 มาก 
3. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมปิัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3.79 มาก 

2. การส่งเสริมบุคลากรใหม้ีส่วนรว่มในกิจกรรมการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.82 มาก 

3. การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้งานวิจัยดา้นศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 3.80 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.81 มาก 

4. การด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ   
1. การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างชัดเจน 
รวมทั้งการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธ์ิผล 

3.71 มาก 

2. การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างเหมาะสม  3.75 มาก 
3. การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมสี่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าร ิ 3.76 มาก 
4. การก ากับ ติดตาม และประเมนิผลการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง และ
น าไปวางแผน เพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

3.74 มาก 

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อยกระดับการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ 3.74 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.74 มาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.75 มาก 

 
จากตารางที่ 4.9  ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน  

ด้านผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ สรุปไดด้ังนี้ 
1. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.89) 

ประกอบด้วย การสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.92) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรให้ท าผลงานทางวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 4.00) การวิจัยและนวัตกรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.85)  
ผลประเมินมากที่สุด คือ การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีผลงานด้านการวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.00) การบริการวิชาการ 
(คะแนนเฉลี่ย 3.85) ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดชุมชนเป้าหมายที่จะให้บริการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
(คะแนนเฉลี่ย 3.91) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.95) ผลประเมินมากที่สุด คือ การเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 3.98) 
และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.94) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริม 
ให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.96) 

2. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ย 3.87) ประกอบด้วย 
การสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.85) ผลประเมินมากที่สุด คือ การสร้างแหล่งเรียนรู ถอดองค์ความรู้
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษาและ  
ประชาชนทั่วไป (คะแนนเฉลี่ย 3.89) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.77) ผลประเมินมากที่สุด คือ การสร้าง
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เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับการบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.85) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย 3.96) ผลประเมินมากที่สุด คือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือยกระดับการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 4.01) และการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.80) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ
อย่างชัดเจน รวมทั้งถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ์ผล (คะแนนเฉลี่ย 3.87) 

3. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(คะแนนเฉลี่ย 3.75) ประกอบด้วย การสนับสนุนการเรียนการสอน (คะแนนเฉลี่ย 3.78) ผลประเมินมากที่สุด คือ 
การสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้แก่บุคลากรและนักศึกษาอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันสมัย 
(คะแนนเฉลี่ย 3.79) การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.71) ผลประเมินมากที่สุด คือ การจัดสภาพแวดล้อมของ
ส านักวิทยบริการฯ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ย 3.86) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 3.81) 
ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการด าเนินงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คะแนนเฉลี่ย 3.82) 4) การด าเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.74) ผลประเมินมากที่สุด คือ การส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริ (คะแนนเฉลี่ย 3.76) 

 
4.2 ผลการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก  

1) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีคณะครุศาสตร์ 
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในคณะ และผู้แทนนักศึกษา/ศิษย์เก่า  
มีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

1.1)  ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะ 
จุดเด่น 
1. คณะมีการก าหนดนโยบาย การบริหารงาน มีการวางแผนและถ่ายทอดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 

ที่ชัดเจน 
2. คณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือจุดประสงค์ในการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ 

แต่การด าเนินการกิจกรรมไม่เด่นชัดและไม่มีการรายงานความก้าวหน้า 
3. คณะมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ และการลาศึกษาต่อ

ในระดับปริญญาเอก รวมถึงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การบริหารงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร 

ผู้บริหารที่รับผิดชอบควรแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
2. บุคลากรสายวิชาการยังขาดความรู้และทักษะการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 
3. ในแต่ละปีคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยน้อยมาก ท าให้มีนักวิจัยและ

ผลงานวิจัยน้อยตามไปด้วย จึงควรส่งเสริมสนับสนุนและหามาตรการผลักดันให้การด าเนินการ
ด้านการวิจัยให้ดียิ่งขึ้น 
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1.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะ 

1. ควรมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในคณะ 
และมีการติดตามประเมินผล เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการบริหารงาน 
ให้มีบทบาทในการบริหารงาน   

3. ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ท างานเป็นทีมในรูปของคณะกรรมการของคณะ เช่น 
คณะกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการด้านการวิจัย คณะกรรมการด้านนโยบาย เป็นต้น 

1.3) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า 
1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น กิจกรรมด้านสุขภาพ  

การจัดอบรมทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอบรมการเขียนโครงการ หนังสือราชการ 
เพ่ือน าไปใช้ในการท างานในอนาคต การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  

2. ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน เช่น การปรับปรุงห้องเรียน ได้แก่ แสงสว่าง 
ความสะอาด อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงสถานที่พักผ่อนระหว่าง
รอเข้าเรียน และสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและเพียงพอ การจัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ  
สร้างหลังคาที่จอดรถ การควบคุมคุณภาพของอาหารในโรงอาหาร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย 

 
2) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประกอบด้วย ผู้แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในคณะ และผู้แทนนักศึกษา/
ศิษย์เก่า มขี้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

2.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  จุดเด่น 

1. ผู้บริหารคณะมีวิสัยทัศน์และการด าเนินงานที่โดดเด่นในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงานภายนอก 

2. คณะได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. คณะได้สนับสนุนให้นักศึกษาท างานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนเป็นอย่างดี 
4. คณะมีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาญี่ปุ่นที่โดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนในพื้นท่ี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีความริเริ่มงานใหม่ๆ ให้ทันยุคสมัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มภาษาต่างๆ ให้มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์กลุ่มภาษาทุกภาษา โดยเฉพาะ

ภาษาจีน ได้พัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
4. ควรหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
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2.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะ 

1. คณบดีมีการวางแผนงานในการบริหารงานอย่างชัดเจน บริหารจัดการงานให้กับทุกฝ่ายให้
สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามพันธกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาก าหนด 

2. ผลการปฏิบัติงานของคณบดีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดี มีความสามารถในการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด และมีการติดตามการด าเนินงานตามแผนใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

3. การปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาได้รับการยอมรับในเรื่องด้านการประเมินการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรภายในคณะ การประกันคุณภาพ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การบริการวิชาการ และการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากร  

4. ด้านการเป็นผู้น าและการท างานตามหลักธรรมาภิบาล คณบดีมีความเป็นผู้น าที่ให้บุคลากร
สามารถท างานได้ตามแผนงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานตรงไปตรงมา รับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรทุกระดับ 

2.3) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า 
1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น กิจกรรมด้านสุขภาพ การจัด

อบรมทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอบรมการเขียนโครงการ หนังสือราชการ   
เพ่ือน าไปใช้ในการท างานในอนาคต การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  

2. ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน เช่น การปรับปรุงห้องเรียนได้แก่ แสงสว่าง 
ความสะอาด อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงสถานที่พักผ่อนระหว่าง  
รอเข้าเรียน และสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและเพียงพอ การจัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ สร้างหลังคาที่จอดรถ 
การควบคุมคุณภาพของอาหารในโรงอาหาร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อาทิ 
ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย 

3. ควรมีมาตรการในการลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง และเสียงรบกวนระหว่างการเรียนการสอน
ในขณะที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร 
 

3) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประกอบด้วย ผู้แทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจ าคณะ ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในคณะ และผู้แทนนักศึกษา/
ศิษย์เก่า มีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ดังนี้ 

3.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะวิทยาการจัดการ 
จุดเด่น 
1. ผู้บริหารคณะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบ กล้า

ตัดสินใจ มีการสร้างแรงจูงใจในการท างาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
2. คณะมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรภายในคณะอย่างจริงจัง 
3. คณะมีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน 
4. ผู้บริหารคณะปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล วัฒนธรรม

องค์กรอย่างเคร่งครัด 
5. คณะมีความโดดเด่นในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดการเรียนการสอน

แบบสหกิจศึกษา   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีแผนการเร่งรัดบุคลากรสายวิชาการให้ท าผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น  

ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2. ควรมีการมอบหมายภาระงานให้บุคลากรสายวิชาการในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือให้มีเวลา

ในการพัฒนาตนเอง ทั้งการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและเพ่ิมคุณวุฒิ   
3. ควรปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ในการท างานเป็นหลัก 
3.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร 

1. ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ และมีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม   

2. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนด้านการวิจัยของคณะ และสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยเพ่ิมมากขึ้น เช่น การก าหนดค่าตอบแทน การให้ประกาศเกียรติคุณ  
แก่ผู้มีผลงานวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

3. ควรบูรณาการการท างานด้านการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้ทุก
ภาคส่วนภายในคณะมีส่วนร่วมและมีการก ากับติดตามประเมินผลอย่างอย่างต่อเนื่อง  

3.3) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ 
1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น กิจกรรมด้านสุขภาพ การจัด

อบรมทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอบรมการเขียนโครงการ หนังสือราชการ เพ่ือ
น าไปใช้ในการท างานในอนาคต การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  

2. ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน เช่น การปรับปรุงห้องเรียนได้แก่ แสง
สว่าง ความสะอาด อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงสถานท่ีพักผ่อน
ระหว่างรอเข้าเรียน และสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและเพียงพอ การจัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ 
สร้างหลังคาที่จอดรถ การควบคุมคุณภาพของอาหารในโรงอาหาร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย 

 
4) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของคณบดี ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในคณะ ผู้แทนนักศึกษา และผู้แทนศิษย์เก่า 
ภายในคณะ ดังนี้ 

4.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จุดเด่น 
1. ผู้บริหารคณะมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
2. บัณฑิตส่วนใหญ่มีความรู้ ความสามารถในการท างานที่ตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการวางแผนการพัฒนานักศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้มีอัตลักษณ์เป็นไปตามที่

คณะก าหนด 
2. ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ในการการรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่มีนักศึกษาเข้าจ านวนน้อย 

ให้เพ่ิมมากข้ึนตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
3. ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์ที่หลากหลาย 

เช่น การเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จร่วมเป็นทีมประชาสัมพันธ์ 
4. ควรแสวงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะ องค์ความรู้

ให้แก่นักศึกษา 

4.2) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนผู้บริหาร/บุคลากรภายในคณะ 
1. ควรปรับปรุงกระบวนการในการจัดท าแผน โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ของคณะและควรถ่ายทอดแผนไปยังผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างทั่วถึง มีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพสูง เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาด้าน 
การบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3. ควรน าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e - document) มาใช้ เพ่ือลดขั้นตอนและปริมาณ
การใช้กระดาษ 

4.3) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษาและศิษย์เก่า 
1. ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เช่น กิจกรรมด้านสุขภาพ  

การจัดอบรมทักษะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดอบรมการเขียนโครงการ หนังสือราชการ  
เพ่ือน าไปใช้ในการท างานในอนาคต การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรม การพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ  

2. ควรพัฒนาสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน เช่น การปรับปรุงห้องเรียน  ได้แก่  
แสงสว่าง ความสะอาด อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน รวมถึงสถานที่พักผ่อน
ระหว่างรอเข้าเรียน และสถานที่จัดกิจกรรมให้เหมาะสมและเพียงพอ การจัดสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบ 
สร้างหลังคาที่จอดรถ การควบคุมคุณภาพของอาหารในโรงอาหาร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ระบบกล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย 

3. ควรมีมาตรการในการลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง และเสียงรบกวนระหว่างการเรียนการสอน
ในขณะที่มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร 

4. ควรประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนรวมถึงมีมาตรการ
ป้องกันผลกระทบจะอาจเกิดกับนักศึกษาจากการร้องเรียน ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาอย่างทั่วถึง 
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5) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ประกอบด้วย ผู้แทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนผู้บริหาร และผู้แทนบุคคลากรภายในสถาบัน ดังนี้ 

5.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
1. ควรตั้งคณะท างานที่ไปแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมทุนวิจัยให้มีมากขึ้น 
2. ควรส่งเสริมให้จัดท าชุดโครงการวิจัยที่เป็นลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา เพ่ือให้

ได้รับเงินทุนวิจัยภายนอกจ านวนมากขึ้น 
3. ควรยกระดับคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรเพ่ือโอกาสในการได้รับจัดสรร

งบประมาณอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ 

5.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร 
1. ควรแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เน้นเป้าหมายการยกระดับ การพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการวิจัยเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการท าโครงการวิจัยร่วมกัน 
2. ควรจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ เช่น ครุภัณฑ์ วัสดุ และงบประมาณ เป็นต้น 
 

6) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ประกอบด้วย ผู้แทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคคลากรภายในสถาบัน ดังนี้ 
6.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

1. ควรมีการพัฒนาหน่วยงาน เช่น บุคลากรนักวิชาการศึกษา อาจารย์ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการ โดยผ่านการสรรหาจากบุคลากรและคณะกรรมการ เพ่ือให้งานเกิดการกระจายงานตามความ
รับผิดชอบไป ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์  

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันอยุธยาศึกษามีจ านวนค่อนข้างน้อย ซึ่งไม่เพียงต่อ
การจัดกิจกรรมหลายๆ อย่างพร้อมกัน เพ่ือให้การพัฒนาสถาบันไปสู่การเป็นสถาบันที่ศึกษาหาความรู้ได้จริง  

6.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  
(1) ควรปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานด้านการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
(2) ควรมีการจัดกิจกรรมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

วัฒนธรรมอยุธยา และการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยอื่นให้เพ่ิมข้ึน  
(3) ควรถอดองค์ความรู้จากบุคคลเพื่อรวบรวมให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการ เพ่ือประโยชน์ใน

การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนต่อไป 
(4) ควรท าข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เน้นการยกระดับสถาบันให้มี

ศักยภาพในการเป็นผู้น าการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม เผยแพร่ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น 
ประเทศชาติ และระดับอาเซียน  
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7) การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารงานของผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพการบริหารงานของผู้อ านวยการ ประกอบด้วย ผู้แทน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรภายในส านัก และนักศึกษา ดังนี้ 
7.1) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

จุดเด่น 
1. มีการจัดระบบการให้บริการห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่ดีและมีการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศไว้บริการอย่างครบถ้วน 
2. มีการจัดพ้ืนที่ห้องสมุด เทคโนโลยี และ Working space บริการให้นักศึกษา รวมถึงการ

ขยายเวลาในการใช้บริการเพิ่มข้ึน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้บริหารของส านักวิทยฯ ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับบรรณารักษ์ศาสตร์ ระบบการ

จัดเก็บเอกสาร เพ่ือให้เข้าใจระบบงานห้องสมุด  เพ่ือการสืบค้นและเป็นฐานข้อมูลในการ
บริการอ านวยความสะดวกด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังเอกสารสิ่งพิมพ์ สิ่งสารสนเทศและ
สิ่งการเรียนรู้ผ่าน Online ได้สมบูรณ์แบบ 

2. ควรจัดพ้ืนที่ส าหรับเป็นห้องสมุด ศูนย์เรียนรู้ และห้องสมุดสีขาว ให้กับนักศึกษาที่อยู่
หอพักอู่ทอง รวมถึงจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การเรียนรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

3. ควรมีการพัฒนาระบบห้องสมุดตามคณะต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาสะดวกในการเข้าถึง และ 
มีเวลาในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้มากขึ้น 

7.2) ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  
1. ควรร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพสูงกว่า เพ่ือพัฒนาบุคลากรและยกระดับ 

การให้บริการ 
 2. ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายและพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการ ขยายจุดบริการ wifi และ

ปรับปรุงความเสถียรของระบบเครือข่าย โดยมีการตรวจสอบระบบเครือข่ายและบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรมีการส ารวจข้อมูลความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับความต้องการ

หนังสือ เอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ต่างๆ และควรจัดท า E - book เพ่ือให้อาจารย์ นักศึกษา และประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จ ากัด และลดปัญหาการมีหนังสือที่ให้บริการจ านวนไม่เพียงพอ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการประเมนิและข้อเสนอแนะ 

 

 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผล
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยคณะ 4 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบัน/ส านัก 
3 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และส านักวิทยบริการและ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริหารงาน แบบสัมภาษณ์จากบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ งภายในและภายนอกที่ เกี่ยวข้อง  
กับกิจการของคณะและสถาบัน/ส านัก   

ทั้งนี้ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 7 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร  และ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  
 

5.1 สรุปผลการประเมิน   
ผลประเมินการบริหารงานของคณบดี 4 คณะ และผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วย งาน  

ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านยุทธศาสตร์และการเงินงบประมาณ 
ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของคณบดี 4 คณะ มีผลการประเมินระดับมากที่สุด  

(5 คะแนน) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 93.75 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ร้อยละ 94.11 และมีผลประเมินในระดับมาก (4 คะแนน) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาการจัดการ  
ร้อยละ 77.78 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.93 

ผลประเมินการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก 3 หน่วยงาน มีผลการประเมิน
ระดับมากที่สุด (5 คะแนน) จ านวน 2 หน่วยงาน คือ สถาบันอยุธยาศึกษา ร้อยละ 100.00 และส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 100.00 และอีก 1 หน่วยงาน มีผลประเมินระดับมาก (4 คะแนน) คือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 80.77  

ผลประเมินคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ในการก ากับให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด (ร้อยละ 96.00) มีผลการประเมินและร้อยละ 
การเบิกจ่ายเรียงตามล าดับ ดังนี้ คณะวิทยาการจัดการ (สูงกว่าร้อยละ 0.80) สถาบันอยุธยาศึกษา (สูงกว่า  
ร้อยละ 4.00) และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สูงกว่าร้อยละ 4.00) และหน่วยงานที่มี  
ผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่ ากว่าร้อยละ 41.88) เนื่องจากมีผลกระทบจาก
พระราชบัญญัติเรื่องงบประมาณให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้หน่วยงานของรัฐที่รับการจัดสรรงบประมาณไม่มีการด าเนินการ 
ให้ส่งคืนงบประมาณทั้งหมด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการอุทธรณ์และได้รับงบประมาณกลับคืนมา  
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รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและสถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ด้านที่ 2 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผลประเมินคณบดี ในการก ากับติดตามการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะทั้ง 4 คณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่ามีผลประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะพบว่าคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 4.46 คะแนน (ระดับดี) รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.19 คะแนน 
(ระดับด)ี และน้อยที่สุด คือ คณะวิทยาการจัดการ 4.03 คะแนน (ระดับด)ี 

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

ด้านที่ 3 ด้านคุณลักษณะของผู้น าองค์กร ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร และ
ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามพันธกิจ  

ผลประเมินด้านการบริหารงานของคณบดี ทั้ง 4 คณะ พบว่าทุกคณะมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินมากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.10 คะแนน รองลงมา 
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.93 คะแนน คณะวิทยาการจัดการ 3.65 คะแนน และคณะครุศาสตร์ 
3.63 คะแนน ตามล าดับ 

ผลประเมินด้านการบริหารงานของผู้อ านวยการ 3 สถาบัน/ส านัก มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 
ทุกหน่วยงาน โดยมีผลการประเมินเรียงตามล าดับดังนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 3.81 คะแนน สถาบันอยุธยาศึกษา 
3.79 คะแนน และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.71 คะแนน 
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ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561  สรุปไดดั้งรายละเอียดตารางที่ 5.1  

ตารางท่ี 5.1   ผลประเมินคุณภาพการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

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 93.88 ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.12 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.16 0.30 1.25  

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.63 0.30 1.09  

ผลประเมิน 4.34 มาก 

คณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.40 2.00  

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 93.31 ต่ ากว่าเป้าหมาย 2.69 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.19 0.30 1.26  

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 4.10 0.30 1.23  

ผลประเมิน 4.49 มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาการจัดการ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 4.00 0.40 1.60 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96.80 สูงกว่าเป้าหมาย 0.80 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.03 0.30 1.21 
 

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.65 0.30 1.10 
 

ผลประเมิน 3.90 มาก 

คณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 4.00 0.40 1.60  

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 71.74 ต่ ากว่าเป้าหมาย 24.26 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 4.46 0.30 1.34  

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.93 0.30 1.18  

ผลประเมิน 4.12 มาก 

ผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 4.00 0.40 1.60 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54.12 ต่ ากว่าเป้าหมาย 41.88 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5.00 0.30 1.50 
 

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.81 0.30 1.14 
 

ผลประเมิน 4.24 มาก 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ)  

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 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 4.00 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5.00 0.30 1.50  

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.79 0.30 1.14  

ผลประเมิน 4.64 มากที่สุด 

ผู้อ านวยการส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ คะแนน 5.00 0.40 2.00 
 

2. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100.00 สูงกว่าเป้าหมาย 4.00 

3. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนน 5.00 0.30 1.50 
 

4. ด้านคุณภาพการบรหิารงาน คะแนน 3.71 0.30 1.11 
 

ผลประเมิน 4.61 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 5.1 ผลประเมินการบริหารงานของคณบดีและผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบการประเมิน พบว่าผลการประเมินคณบดีทุกคณะมีผลประเมินอยู่ในระดับมาก 
โดยมผีลการประเมินการปฏิบัติงานเรียงตามล าดับดังนี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ 4.34 คะแนน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 4.49 คะแนน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 3.90 คะแนน และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 4.12 คะแนน  

ส าหรับผลการประเมินผู้อ านวยการสถาบัน/ส านัก มีผลการประเมินการปฏิบัติงานเรียงตามล าดับดังนี้ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับมาก (4.24 คะแนน) ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ระดับมากที่สุด 
(4.64 คะแนน) และผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับมากที่สุด (4.61 คะแนน) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผู้อ านวยการ 

สถาบัน/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะต่อการบริหารงาน 
ดังนี   

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

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
1.2 ควรมีการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

นักศึกษา 
1.3 ควรเร่งรัดการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ร้อยละ 40.00) และต าแหน่งทาง

วิชาการ (ร้อยละ 60.00) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
1.4 ควรส่งเสริมให้คณาจารย์ร่วมกันพัฒนาประเด็นข้อเสนอโครงการวิจัยตามกรอบและ 

ทิศทางการวิจัยทางการศึกษา 
1.5 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบนักวิจัยพ่ี

เลี้ยง (Mentor)  
1.6 ควรพัฒนาหลักสูตรการอบรมระยะสั้นในการให้บริการทางวิชาการที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนท้องถิ่น 
1.7 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ เพ่ือปลูกฝังความมี

วินัยและจิตอาสา 
1.8 ควรส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น

เอกลักษณ์ของอยุธยาและชาติ  
1.9 ควรส่งเสริมให้บุคลการท าผลงานวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
1.10  ควรสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 

 
2. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศลิป์)  

2.1 ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย และรายงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

2.2 ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเพ่ิม
ทักษะ คุณวุฒิการศึกษา การท าผลงานวิชาการ การท าวิจัย การบริการวิชาการ และควรจัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การศึกษาการวิจัยในระดับคณะ 

2.3 ควรมีการบริหารโครงการ การเงิน งบประมาณ การลงทะเบียน และการให้ค าปรึกษาหรือ
การพบปะนักศึกษาท่ีมีระบบชัดเจนมีประสิทธิภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

2.4 ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะและมหาวิทยาลัย 
ให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน โดยการก าหนดวัน เวลา ที่แน่นอน เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น  
อย่างทั่วถึง 
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2.5 ควรปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมวิชาและหลักสูตรใหม่ๆ ตารางการเรียนการสอน ห้องเรียน  
ภาระงานของอาจารย์ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมและทันสมัยกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

2.6 ควรส่งเสริมนักศึกษาของคณะให้มีจิตอาสาท างานบูรณาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ทางวิชาการ คุณธรรม และเผยแพร่ผลงานที่ดีของคณะและ
มหาวิทยาลัยให้ชุมชนและท้องถิ่น 

2.7 ควรสนับสนุนให้ทุนอาจารย์ศึกษาดูงาน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

2.8 ควรพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการร่วมกับคณะครุศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตครูที่ขาดแคลน 
ในพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เช่น ครูดนตรี ครูนาฏศิลป์  เป็นต้น 

 
3. คณบดคีณะวิทยาการจัดการ (รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล)  

3.1 ควรมีการก ากับการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่จะท าให้บุคลากรของคณะท างานร่วมกันเป็นทีมงานเดียวกัน  
มีความเป็นพ่ีน้องและความกลมเกลียวเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

3.2 ควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของคณะด้วยการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและท างานให้เกิดประสิทธิผล 

3.3 ควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และแบบแผนต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ให้บุคลากร เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

3.4 ควรจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงการดูแลและบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3.5 ควรมีการก าหนดเป้าหมายและวางแผนการด าเนินงานในการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
ทั้งการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิชาการ และงานวิจัย 

3.6 ควรวางระบบที่ชัดเจนในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือส่งเสริม 
ให้บุคลากรและนักศึกษาได้ให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
4. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)  

4.1 ควรหากลยุทธ์ในการรับนักศึกษาให้ได้จ านวนเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
4.2 ควรท าการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง แล้วปรับหลักสูตรและ  

ท าการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
4.3 ควรเร่งหากลยุทธ์ในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยในบางหลักสูตรมีต้นทุนสูงกว่า 

สองแสนห้าหมื่นบาทต่อผลผลิต 
4.4 คณะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการบริการวิชาการ จึงควรก าหนด

ทิศทางที่ชัดเจนในการหารายได้จากการบริการทางวิชาการ 
4.5 ควรก ากับติดตาม การเรียน และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษา 
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4.6  ควรเร่งก ากับติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร 

4.7 ควรตั้งกลุ่มติดตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน  
และเป็นผู้น าในมหาวิทยาลัยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน เช่น การเรียนการสอนแบบ online 

4.8 ควรหากลยุทธ์ในการบูรณาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ากับจุดเด่นของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นเมืองมรดกโลก 

4.9 ควรมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านที่คณะมีความ
เชี่ยวชาญ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

4.10 ควรเป็นผู้น าในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับคณะ เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับคณะ/สถาบัน/ส านัก ในมหาวิทยาลัย 

 
5.  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง)  

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่เน้นให้มหาวิทยาลัยมีการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยไปพัฒนาผลผลิตและการพัฒนาสังคมให้มีการพัฒนาเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ตามแผนการพัฒนา
ประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ขณะเดียวกันได้เน้นให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยทางด้าน
วิชาการที่เพ่ิมศักยภาพทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาและแข่งขันมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ดังนี้ 

5.1 ควรมีการจัดท าแผนการวิจัยระยะ 5 ปี หรือแผนระยะยาว 10 ปี เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการก าหนดทิศทางการวิจัยและตอบโจทย์การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง โดยการน าโจทย์งานวิจัยของทั้งสองจังหวัดมาจัดท าแผนกลยุทธ์  
การวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

5.2 ควรมีทีมนักวิจัยจากคณะต่างๆ มาร่วมกันท าวิจัยแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างผลการวิจัย 
ที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาท้องถิ่น 

5.3 ควรเพ่ิมกองทุนวิจัยเพ่ือพัฒนางานวิจัยที่มีอยู่ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ทุนวิจัยเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการเรียนการสอนให้ทันสมัย (2) ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (3) ทุนวิจัยเชิงสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยอาจก าหนดสัดส่วนวงเงินกองทุนวิจัย
ด้านต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 30 : 30 : 40)  

5.4 ควรจ้างนักวิจัยชั้นน ามาประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ด้าน
สังคมศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือท าการวิจัยตามนโยบายและเป็นระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentor) ให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ 

 
 
 
 
6. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา (อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ)  
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โดยที่รัฐบาลมีนโยบายด้านการพัฒนาให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกและ 
เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยจึงควรมีการพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา
โดยการปรับแผนและกิจกรรมดังนี้ 

6.1 ควรก าหนดแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เน้นการค้นคว้า ศึกษา ข้อมูล และ
วิจัยทางด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยต่างๆ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ที่ส าคัญของประเทศ 

6.2 ควรเพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติงานประจ าในสถาบันอยุธยาศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือเป็นบุคลากรที่พัฒนางานสถาบันอยุธยา
ศึกษาให้เข้มแข็งและมีศักยภาพทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

6.3 ควรปรับปรุงพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมสมบูรณ์แบบ โดยมีกิจกรรมการแสดงผลงานเป็นประจ าที่มีระบบสารสนเทศที่ดีและทันสมัย เช่น 
แหล่งค้นคว้าเรียนรู้ของคนไทยและชาวต่างชาติ 

6.4 ควรก าหนดกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดให้เหมาะสม โดยเน้นตัวชี้วัดที่ท้าทาย 
การพัฒนาเพิ่มข้ึนในแผนกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
7. ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายพัฒนางานด้านการบริการวิชาการ  
การเผยแพร่ความรู้ในศาสตร์สู่ชุมชน/ท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน คุณภาพแรงงาน 
คุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน โดยอาศัยการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการพัฒนาเรียนรู้และการวิจัยเพิ่มข้ึน คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

7.1 ควรจัดท าแผนในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือรองรับการเป็น e-university โดยเน้นการพัฒนาเครือข่าย และฐานข้อมูล 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ  

7.2 ควรมีการพัฒนาและจัดท า Software แบบชุดการเรียนรู้เบ็ดเสร็จเป็นชุดวิชาและ/หรือ
เป็นกลุ่มวิชาพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือให้นักศึกษาได้เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการตอบสนอง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนที่สนใจ 

7.3 ควรร่วมจัดท าหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับคณะต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดจาก Disruptive Technology ให้มากขึ้น 

7.4 ควรเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการออกแบบ วิเคราะห์
ระบบและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเร่งพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคอมพิวเตอร์และระบบ Digital Technology ยุคใหม ่




